
A PÁGINA COMPLETA UM ANO 
 

Em fevereiro de 2010 traçamos um objetivo de refazer a página do NEPET. Confessamos 
que apesar das dificuldades superamos nossas expectativas. Hoje completamos mais de 
4200 visitas. Parece pouco frente a outras páginas mais profissionais e cheias de recursos 
técnicos. Mas era isso que queríamos, para não “bombardear” de informações os nossos já 
“sem tempo” leitores. Para isso, contamos sempre com a inestimável contribuição de dois 
alunos do Curso de Engenharia Mecânica. 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 tem sido incansável em sua 
atividade e segue nos brindando com sua dedicação constante. 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, registrado nosso 
reconhecimento por esta fundamental dedicação. 

E a página? Sempre atualizada com assuntos que, a critério do grupo, elegemos como 
importantes e atuais para nossas reflexões. Mas confessamos que nossa “menina dos 
olhos” continua sendo a disponibilidade de comentários sobre os livros lidos. Sempre 
defendemos com veemência que a leitura é a maior fonte da construção do conhecimento. 
O navegar nas mais diversas áreas do conhecimento nos permitem lidar com mais 
aprofundamento nas questões que dizem respeito à Educação Tecnológica. Já são mais de 
30 disponibilizadas. Se destas todas conseguimos motivar a leitura de algumas apenas já 
nos damos por satisfeitos. As notícias e novidades procuram sempre deixar os visitantes a 
par de algumas questões significativas do nosso dia a dia. Por isso a nossa preocupação 
não com a quantidade, mas sim com a relevância do tema. As disciplinas que reputamos 
também de alta significância também sofrem mudanças constantes e, seguramente, a partir 
do novo semestre, sempre com a participação indispensável dos alunos, será 
complementada a cada período iniciado. Enfim, dentro de nossas possibilidades e com a 
indispensável contribuição de todos, vamos seguindo neste ano de 2011 à busca de novas e 
profícuas reflexões. Bom início de ano letivo para nós todos. 
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