
Conheça seu 
Professor 

Nome: Amir Mattar 
Valente 

 

Biografia: 
Nascido em Lages, mudou-se para 

Florianópolis e em março de 1975 iniciou 

o Curso de Engenharia Civil na UFSC. 

Graduou-se em dezembro 1979 e tinha 

gosto pelas áreas de transportes e de 

estruturas. Mudou-se para o Rio de 

Janeiro para fazer o mestrado na UFRJ, na 

área de Engenharia de Transportes. Após 

a conclusão do mestrado, retornou à 

Florianópolis e trabalhou com consultorias 

junto ao mercado e com pesquisas 

relacionados à área de engenharia de 

transportes, até prestar concurso na UFSC 

e ser admitido, em 1985, como Professor 

do ECV. Ali fez seu doutorado. Casou-se 

em 1982 com Vania Valente e teve dois 

filhos, Ramon e Bianca. 

Área(s) de atuação: 
Sua principal área de atuação é em 

Engenharia de Transportes, com enfoque 

em Planejamento e Operação. 

Por que escolheu a 

Engenharia: Sempre gostou de 

trabalhar com números e matemática. 

Ficou em dúvida entre outras engenharias, 

mas após conversar com alguns 

engenheiros, escolheu a engenharia civil. 

 

Por que escolheu a carreira 

de Professor (a): A carreira de 

professor trabalha fortemente com o 

conhecimento, o que é um grande atrativo. 

É também uma forma de contribuir com a 

sociedade, a partir da geração e 

compartilhamento do conhecimento. 

Quando se formou pensava em ser 

professor, mas ainda tinha dúvida se 

queria a vida acadêmica ou a engenharia 

do mercado. Considerando o tripé ensino, 

pesquisa e extensão, é possível conciliar 

tais atividades. 

Maior desafio da carreira:  
Principalmente conseguir conciliar as 

atividades de ensino, com a pesquisa e, 

em tal sentido, criou e desenvolveu o 

LabTrans, buscando oportunizar 

relevantes contribuições na área de 

transportes. 

Maior conquista: No âmbito pessoal 

casar e ter filhos, já no profissional 
tornar-se Professor Titular na UFSC. 
 

Signo: Libriano. 

 

Hobby: 
Gosta de natação, de assistir jogos de 

tênis, de ler e de ir à praia. 

 

Esporte: 
Quando tem tempo, gosta de praticar 

tênis e natação. 

 

Time favorito: Santos Futebol Clube. 

 

Estilo(s) musical (ais): Gosta de 

ouvir MPB e música popular internacional. 
Sua banda favorita é Bee Gees. 
 



Filme: Gosta de biografias, 

considerando o filme “Steve Jobs” um 
ótimo filme que mostra a trajetória de 
alguém que acreditava no impossível e foi 
atrás. Gostou também do filme “La Vita è 
Bella”, que se passa na Itália, no decorrer 
da Segunda Guerra Mundial. 
 

Livro: 

Gosta de leitura técnica, possuindo quatro 

livros publicados: “Gerenciamento de 

Transporte e Frotas”, “Qualidade e 

Produtividade nos Transportes”, 

“Introdução ao Planejamento Portuário” e 

“Fretes e Frotas: Redução de Custos no 

Transporte Rodoviário de Cargas”. Seu 

livro não técnico favorito é: “O Homem 

que Sabia Demais: Alan Turing e a 

Invenção do Computador”. 

 

Lazer: Ficar com a família, praticar 

esportes, ler e ir à praia. 
 

Um lugar: Na verdade dois lugares 

favoritos: Florianópolis e Rio de Janeiro 

capital. 

 

Um ídolo: Diz que não tem ídolos, mas 

sim referências na vida. Entre elas estão 

Steve Jobs, Alan Turing e Nelson Mandela. 

 

Ser professor ECV é... Uma 

realização. 

Algumas matérias que 

ministra/já ministrou na pós e 

na graduação: 

Ministra “Sistemas de Transportes” na 

graduação em Engenharia Civil e em 

Engenharia de Produção Civil. Ministra 

também as disciplinas “Avaliação de 

Empreendimentos de Transportes”, 

“Gerenciamento de Transporte e Frotas” 

e “Segurança Viária Urbana e 

Interurbana”, no Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Transportes 

e Gestão Territorial – PPGTG, do ECV. Já 

ministrou “Planejamento de Transporte” 

e “Custos Rodoviários e Avaliações de 

Projetos de Transportes”. 

 

Conselho para os futuros 

engenheiros: Sempre acreditar no 

seu sonho e no que você quer fazer, para 

ter chances de obter isso. Nunca deixar de 

estudar. Prestar bastante atenção nas 

novas tecnologias disponíveis. E por fim, 

estar sempre atento em como se 

relacionar e trabalhar em equipe, já que 

não se faz mais nada sozinho; as 

habilidades de interagir e de socializar 

devem ser desenvolvidas. 

 

Outras informações 
relevantes: 
 
Professor da disciplina “Sistemas de 

Transportes”. 

Subcoordenador do PPGTG. 

Idealizador e criador do LabTrans. 

 

 

Gostou? Então curta a página do PET-ECV 

e fique por dentro de outras entrevistas 

com professores da Civil.  

 


