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Biografia: 

Nasceu em Florianópolis, onde 

sempre morou. Em 1981, formou-se 

em Engenharia Civil na UFSC. Fez 

mestrado em Geografia na UFSC e 

doutorado em Geociências na área 

de Geociências e Meio Ambiente na 

UNESP. É Especialista em Gestão de 

Pessoas, por Competência, e tem 

formação em Coaching. Assim que 

se formou, entrou para o 

Departamento de Engenharia Civil, 

como professora substituta, por um 

ano. Em 1982, fez concurso público 

para as disciplinas de Topografia e 

Fotogrametria e Fotointerpretação. 

É credenciada nos programas de 

Pós-Graduação em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento e em 

Engenharia de Transportes e Gestão 

Territorial. Já lecionou e orientou 

também nos programas de Pós-

Graduação em Engenharia de 

Produção e em Administração.  

Áreas de atuação: 

Sensoriamento remoto, 

Geoprocessamento, Meio Ambiente, 

Gestão de Pessoas, 

Empreendedorismo e Gestão do 

Conhecimento. 

Por que escolheu a 

Engenharia:  
Por gostar muito de cálculo e achar 

uma profissão muito bacana. 

Por que escolheu a carreira 

de Professora:  
Acredita que a carreira que a 

escolheu, pois sempre conviveu 

muito de perto com a profissão. A 

vontade de ensinar e compartilhar 

seus conhecimentos vem de muito 

cedo. Suas madrinhas eram 

professoras, na adolescência foi 

professora de religião em uma 

escola pública e na graduação de 

Engenharia Civil deu aula de 

matemática em duas escolas 

municipais, além de ser monitora 

de Topografia. 

Maior desafio da carreira: 
Manter os alunos motivados e dar 

sempre o melhor de si. 

Maior conquista: 

Seus filhos e ser um exemplo de 

vida pra eles. Também ter feito o 

doutorado em São Paulo com dois 

filhos pequenos e uma filha 

adolescente, que ficaram em 

Florianópolis com o pai.  

Signo: 
Capricórnio. 

Hobby: 

Curtir uma praia e ler um bom livro. 

Time de futebol: 
Avaiana desde que nasceu. 

Esporte que pratica: 

Dança de salão. 



Estilo(s) musical(ais): 
Todos, pois adora dançar. 

Filme: 

Gosta de filmes românticos, 

comédias e principalmente aqueles 

baseados em fatos reais, como A 

Troca, A Lista de Schindler, Uma 

Mente Brilhante e Menina de Ouro. 

Livro: 
Os livros do Dan Brown. O Código Da 

Vinci, Anjos e Demônios e Fortaleza 

Digital, por exemplo, são ótimos. 

Também gosta de ler sobre 

empreendedores de sucesso como o 

livro A cabeça de Steve Jobs.  

Lazer: 

Viajar, visitar amigos, um bom papo 

e sair com amigos ou com seus filhos. 

Um lugar: 
Paris e Rio de Janeiro. 

Um ídolo: 
Sua mãe. Segundo Ana, ela nos seus 

92 anos é incrível e tem um humor 

de dar inveja. Quando jovem foi 

campeã de ciclismo. Foi candidata 

a vereadora e aos 72 anos prestou 

vestibular para a UFSC. Pertence a 

duas academias de letras.  

 

Ser professor ECV é.. 
A sua vida e sua paixão. Sente o 

maior orgulho de pertencer ao ECV, 

não se vê fora dele. 

Algumas matérias que 

ministra/já ministrou na 

graduação e na pós-

graduação: 
Na graduação: Topografia, 

Fotogrametria e Fotointerpretação 

e Fotointerpretação Aplicada à 

Engenharia Civil. 

Na pós-graduação: Sensoriamento 

Remoto, Empreendedorismo, 

Gestão de Pessoas, Jogos e Técnicas 

Vivenciais para o 

Empreendedorismo e Gestão do 

Conhecimento e da Informação. 

Conselho para os futuros 

engenheiros: 
Estudem sempre, tenham foco, 

saibam aproveitar as oportunidades, 

sejam polivalentes e, sobretudo, 

sintam paixão pelo que fazem. Vão 

para o trabalho como se fosse 

sempre o primeiro dia e nunca 

pensem “Eu tenho que fazer tal 

coisa”, mas sim “Eu vou fazer ou eu 

quero fazer tal coisa”. 

 

Outras informações 

relevantes: 
Já foi subcoordenadora do Curso de 

Engenharia Civil. 

É Líder do Grupo de Pesquisa em 

Gestão Organizacional e Ambiental 

(GECON). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostou? Então curta a página do PET-ECV e 

fique por dentro de outras entrevistas com 

professores da Civil.  

 


