
Conheça os 
nossos Técnicos 
Administrativos  

Nome: Ivan da Silva Ribas 

 

Biografia: 
Ivan nasceu em Horizontina/RS onde se 

formou técnico em mecânica e trabalhou por 

vários anos na multinacional John Deere. Mais 

tarde, veio para Florianópolis com a intenção 

de estudar e iniciou o curso de Mecatrônica 

Industrial no IFSC, enquanto trabalhava no 

Departamento de Engenharia de Controle e 

Automação da UFSC, contratado pela FEESC. 

Nessa época, tomou conhecimento que 

haveria um concurso público na UFSC, que 

envolvia seus conhecimentos na Área 

Industrial-Mecânica e Eletrônica. Então, 

dedicou-se a estudar para o concurso que 

oferecia uma vaga para Técnico de 

Laboratório na Área Industrial. Hoje Ivan é o 

único com este cargo em toda UFSC. 

Após tomar posse do cargo como servidor 

público, viu o grande desafio que seria o 

Laboratório de Experimentação em 

Estruturas: muitos equipamentos precisando 

de manutenção e muitos processos precisando 

de atualizações. Vários equipamentos já 

voltaram a operar normalmente e o sistema 

de agendamento e utilização do laboratório 

também recebeu grandes melhorias, 

passando a ser digital e tendo como base o 

site do LEE, que também recebeu um upgrade. 

Apesar dos avanços, uma evolução está por 

vir: atualmente o LEE está passando pelo 

processo de implementação das normas de 

Controle da Qualidade ISO 9000, evento que 

está trazendo mais organização e controle das 

atividades desenvolvidas no laboratório.  

Funções no Departamento: 
Gerencia, em conjunto com a supervisora, o 

Laboratório de Experimentação em Estruturas 

(LEE) e atualmente é o representante dos 

técnicos administrativos no colegiado do 

departamento. 

Por que escolheu trabalhar na 
UFSC/ECV?  
Por vários anos, Ivan teve a oportunidade de 

conhecer e trabalhar em algumas empresas 

privadas. Com a oferta de vagas pelo concurso, 

pensou que seria uma boa oportunidade de 

conhecer também a esfera pública, uma 

chance - de conhecer os dois lados - que nem 

todos os profissionais têm.  

Há quanto tempo trabalha no 
Departamento de Engenharia 
Civil? 
Pouco mais de 2 anos. 

Um momento marcante nesse 
período de trabalho: 
“Meu segundo dia de trabalho, quando entrei 

no laboratório sozinho, refleti e senti um frio 

na barriga; além disso, sou muito agradecido 

pelo recebimento e apoio que tive quando 

comecei. ” Diz Ivan. 

Maior conquista: 
Acredita que uma nova conquista está sempre 

por vir. Prefere não focar em apenas um 

objetivo, mas também em um crescimento 

constante e em novas ambições. 

Signo: 
Câncer. 

Hobby: 
Demonstra um grande interesse por aviação, 

diz inclusive que gosta de quase tudo que voa, 

principalmente ultraleves. 

Esporte: 
Gosta de caminhar na praia e pegar ondas com 

pé de pato (surf de peito), apesar de não 

fazer tão frequentemente quanto deveria. 

Time favorito: 
Não acompanha nenhum tipo de esporte 

especifico. 



Estilos musicais: 
Geralmente escuta Rock, principalmente Led 

Zeppelin e Pink Floyd, mas também curte 

outros estilos.  

Filmes: 
Gosta de assistir filmes, principalmente do 

gênero ficção científica, citando entre esses 

o filme britânico Ex Machina de 2015. 

Livro: 
Gosta de ler e diz que, como seu filho vai 

nascer em breve, está lendo “O que esperar 

quando você está esperando”, que segundo 

Ivan é um livro guia voltado para pais de 

primeira vagem. 

Lazer: 
Nos momentos de lazer, gosta de se dedicar à 

família, à casa e aos hobbies. 

Um lugar: 
Diz que depois de conhecer vários lugares 

diferentes, concluiu: o que realmente 

importa é a companhia. 

Um ídolo: 
“Não vejo necessidade de ídolos, dou sempre 

o meu melhor e procuro estar com pessoas 

que gosto. ” 

Ser STA no ECV é ... 
Uma luta e aprendizado constante. 

Conselho para os estudantes: 
“Muitos alunos(as) não fazem ideia da 

oportunidade que têm. Venho de um mundo 

onde precisei e preciso ainda hoje trabalhar 

várias horas por dia e ainda ter um bom 

rendimento acadêmico. Nesses dois anos de 

ECV conheci muitos estudantes que não 

precisam trabalhar para se manter.” Para 

essas pessoas, Ivan deixa uma dica: 

“Aproveite sua situação e respeite quem não 

tem a mesma condição. ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostou? Então curta a página do PET-ECV e 

fique por dentro de outras entrevistas. 

 


