Objetivos do site
Prezado usuário, o domínio ‘nematologia.com.br’ foi criado, acima de qualquer outro
propósito, visando à divulgação da Nematologia, especialidade científica que trata dos
NEMATOIDES, animais invertebrados no geral microscópicos que ocorrem em
abundância na natureza, embora comumente passem despercebidos, importantes elos
da cadeia alimentar e, por vezes, prejudiciais à saúde do homem ou à agricultura.
Buscando atender tanto as pessoas ligadas profissionalmente a especialidade, ou seja,
aos nematologistas e demais interessados na área de Fitossanidade, como aos leigos no
assunto (público em geral), foram organizados e são apresentados no site itens
temáticos mais avançados e outros bem básicos. A ampla maioria dos especialistas
que acessa o site está filiada à Sociedade Brasileira de Nematologia (SBN); em vista
disso, constitui outro objetivo relevante do site a organização de materiais que
possam atender mais especificamente aos seus interesses, mesmo que estes não
estejam necessariamente voltados aos dos visitantes não-especialistas.
A preocupação maior é a de se utilizar ferramenta tão poderosa como a Internet para
fins educativos, buscando-se compartilhar conhecimento e despertar, em muitos dos
usuários do site, a atenção e o interesse em relação aos nematoides. Dada a
repercussão motivada por certos itens, que passaram a merecer comentários de parte
de visitantes de muitos países estrangeiros, optou-se pela criação de versões em
português e em inglês para a apresentação de certos materiais, principalmente das
chamadas mini-aulas. Portanto, inevitável duplicação de informação poderá resultar,
eventualmente, em tais situações.
Por fim, como se poderá verificar facilmente, a prestação de serviços representa outro
importante objetivo do site. São vários os itens que foram organizados visando
facilitar o cotidiano dos nematologistas (links institucionais úteis; acessos rápidos a
periódicos estrangeiros e à revista Nematologia Brasileira em sua versão eletrônica;
PDFs de artigos; mini-aulas; informes sobre publicações, recursos áudio-visuais,
produtos de uso laboratorial e outros itens nematológicos; notícias sobre concursos
públicos, eventos etc.) e, possivelmente, também de outros visitantes do site.
Por fim, maior interatividade com os usuários também será sempre buscada, como
através da criação de atividades do tipo ‘Quiz’, no caso de especialistas, e de posts
bem diversificados para os leigos. Que todos possam aproveitar!

