
DE VENTO EM POPA
 
Em fevereiro de 2010 traçamos um objetivo de refazer a página do NEPET. Confessamos 
que apesar das dificuldades superamos nossas expectativas. Hoje completamos – fevereiro 
de 2011 – 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 aqueles que nos acompanham – 
pelo menos uma vez ao mês – este parágrafo acima já é conhecido. Mas ele volta aqui 
propositalmente. Agora no final de abril as visitas aumentaram. O número é seguidamente 
renovado e é sempre encontrado abaixo da coluna de “últimas atualizações”. Bastante 
significativo este aumento de participação. Claro, é proveniente da grande quantidade de 
alunos que frequentam as disciplinas sob a responsabilidade dos membros do NEPET. 
Nossa página está se tornando uma fonte de informações para todos eles. Isso nos deixa 
imensamente recompensados. Estamos alcançando um dos nossos grandes objetivos. Mas 
queremos muito mais. Queremos levar estas discussões a todas as escolas e profissionais 
que comungam conosco de semelhantes preocupações. Por isso nosso convite à 
divulgação: repasse este endereço para outras áreas de conhecimento para que tenhamos 
cada vez mais aliados nessa nossa aposta na interdisciplinaridade para o conhecimento das 
intricadas questões humanas.
Continuamos sempre atualizando a página com assuntos que, a critério do grupo, elegemos 
como importantes e atuais para nossas reflexões. Mas repetimos que nossa “menina dos 
olhos” continua sendo a disponibilidade de comentários sobre os livros lidos e algumas 
opiniões descritas em função dos acontecimentos mais recentes. Sempre defendemos 
com veemência que a leitura é a maior fonte da construção do conhecimento. O navegar 
nas mais diversas áreas do conhecimento nos permite lidar com mais aprofundamento nas 
questões que dizem respeito à Educação Tecnológica. São muitas as já 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. E também colocamos uma nova seção – lógico que todos 
já notaram – com vídeos e imagens. Por isso a nossa preocupação não com a quantidade, 
mas sim com a relevância do tema. Seguimos de vento em popa.
 
 
Prof. Walter Antonio Bazzo
Coordenador
wbazzo@emc.ufsc.br
 


