
PASSAMOS DE 21.000 VISITAS! 

 

Em fevereiro de 2010 traçamos um objetivo de refazer a página do NEPET. 

Confessamos que apesar das dificuldades superamos nossas expectativas. Um ano 

depois já contávamos com mais de 4200 acessos. Parece pouco frente a outras páginas 

mais profissionais e cheias de recursos técnicos, mas, para nós que almejávamos apenas 

registrar alguns resultados de nossos estudos e disponibilizar atividades realizadas com 

nossos alunos, foi um feito marcante. Quando pensamos nesta página queríamos, para 

não “bombardear” de informações os nossos já “sem tempo” leitores, selecionar 

conteúdos mais voltados às questões contemporâneas da tecnologia voltada à sociedade. 

Conseguimos e continuamos aprimorando nosso processo. Para isso, contamos sempre 

com a inestimável contribuição de alguns alunos do Curso de Engenharia Mecânica da 

UFSC. No início, tivemos a colaboração do Henrique Carminatti, que nos possibilitou 

pensar na diagramação e nas possíveis inserções de seções importantes para nossos 

objetivos. Depois, pelo fato de Henrique ter assumido outros compromissos, a entrada 

de Gustavo Hobold, que foi incansável em sua atividade. A rotatividade é inexorável 

entre eles. Seus compromissos acadêmicos lhes tiram a possibilidade de dedicar muito 

tempo para apenas uma atividade. Igor Grams, com a mesma dedicação e zelo, deu uma 

grande parcela de colaboração e, mesmo à distância – na Alemanha – se propõe a 

continuar com suas contribuições no aprimoramento da página. Agora, agosto de 2013, 

é hora de dar boas vindas a outro Gustavo que assumirá estas tarefas oficialmente 

fazendo parte do NEPET. Bem vindo Gustavo Pinheiro! Quem sabe nesta sua passagem 

a gente atinja as 30.000 visitas. Para ver a importância destes “meninos”, repetimos que 

temos problemas de recursos – o NEPET é um núcleo de pesquisas sem qualquer 

financiamento –, por isso, na maioria das vezes os equipamentos utilizados são dos 

próprios alunos, que não medem esforços para trazer a bons termos seus trabalhos de 

disponibilização dos textos e conteúdos. Queremos deixar aqui, neste “aniversário” 

simbólico das 21.000 visitas, registrado nosso reconhecimento por esta fundamental 

dedicação. 


