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Administrativos  

Nome: Roberto Fernando 
Vieira (Robertinho) 

 

Biografia: 
Nasceu em Joinville e veio para Florianópolis 

em 1979 porque o pai, que trabalhava no 

IBAMA, foi transferido para a capital. 

Aqui, fez o curso profissionalizante de redator 

técnico no Instituto Estadual de Educação. Em 

1980, começou a trabalhar como datilógrafo 

na UFSC.  

Depois de algum tempo de trabalho no 

departamento de Engenharia Civil, percebeu 

que ninguém era responsável pela 

documentação de estágio dos graduandos, 

então, tomou a iniciativa de organizá-la de 

modo a tornar o processo burocrático mais 

ágil. Tal atitude motivou a criação da 

coordenadoria de estágio, na qual assumiu a 

função de técnico administrativo. 

Sempre gostou muito de programação, por 

isso, muitas pessoas pediam sua ajuda com os 

poucos computadores que existiam na UFSC, 

na época. 

Em 1986, conseguiu informatizar a 

coordenadoria na qual trabalhava e passou a 

utilizar o software “The Basic Plus 3” para 

permitir o acesso às informações dos estágios 

de cada aluno apenas usando o número de 

matrícula. 

Em 1996, no mesmo ano do incêndio que 

destruiu todo o prédio do departamento da 

Engenharia Civil, foi convidado a ser Chefe de 

Expediente. Robertinho sabia que essa função 

exigia muito esforço, pela grande quantidade 

de problemas a serem resolvidos e sua 

gratificação ser muito pequena.  

Aceitou o cargo, mediante a permissão de 

reformular tudo que julgasse necessário no 

departamento. 

Na época, a organização dos documentos era 

bastante precária, não havendo nem mesmo 

pastas suspensas. Se propôs, então, a 

organizar toda a parte documental, ficando 

dias até 1h da manhã para dar conta da tarefa. 

Lembra que recebeu ajuda de dona Maria 

Albino, que realizava a função de contínua, a 

qual se refere com muita gratidão. 

Criou também, a homepage do departamento 

com o intuito de diminuir o movimento no 

balcão, formado em sua maioria por alunos 

pedindo documentos. Em 9 meses, com ajuda 

de uma bolsista, reuniu esses documentos na 

página de internet, programada por ele 

mesmo em html, fato do qual se orgulha 

muito. 

Durante sua carreira, continuou se 

especializando. Em 2007, fez um curso de 

Tecnologia em Processos Gerenciais no IFSC, 

por exemplo. 

Casou-se em 1989 na Igreja São Francisco, 

tem três filhos, já casados, e seis netos.   

Funções no Departamento: 
Exerce as funções de Chefe de Expediente e 

Agente Patrimonial. Suas atribuições incluem 

a rotina administrativa do departamento e a 

gestão do espaço físico: logística (redes 

elétrica, lógica e de telefonia), manutenção 

predial (alvenaria, cobertura, extintores de 

incêndio, hidráulica) e autorização do cartão 

de acesso e liberação de chaves. Além disso, 

Robertinho organiza a carga patrimonial dos 

professores, a escala de férias, acompanha os 

estágios docentes, e é responsável pela 

gestão dos trabalhadores terceirizados 

(controle da qualidade do serviço prestado). 

E, ainda, apoia as atividades acadêmicas (PET, 

EPEC, CALEC e Laboratórios). 

Por que escolheu trabalhar na 

UFSC/ECV?  
Quando alguns colegas começaram a se 

preparar para o concurso da UFSC, decidiu se 

juntar a eles, pois tinha aptidão para a área e 

porque seu pai também era funcionário 



público. Trabalhar na UFSC era status e ele 

morava perto, (hoje mora na Palhoça). 

Ficou em 22o lugar no concurso para 

datilógrafo e foi encaminhado para o 

departamento de Engenharia Civil.  

Há quanto tempo trabalha no 
Departamento de Engenharia 
Civil? 
35 anos e 4 meses. 

Um momento marcante nesse 
período de trabalho: 
Todo dia é importante, o que mais marcou 

foram os grandes amigos que passaram pelo 

departamento. 

Maior conquista: 
A conquista não é uma coisa pronta, ela se dá 

todo dia. Se conquistarmos uma coisa e 

pararmos por ali, acabou. Por isso, a sua 

maior conquista é o prazer pessoal, a emoção 

de ter chegado aqui, não adianta ter muitos 

bens materiais e não ser feliz. 

Signo: 
Touro 

Hobby: 
Estar em casa, com a família. Sem família e 

amigos, a vida não vale a pena. 

Outro hobby é a motocicleta. Possui uma, mas 

acha que está muito perigoso dirigir hoje em 

dia, por falta de respeito entre as pessoas. 

Recomenda que os motoristas dirijam na 

defensiva. 

Esporte: 
Gosta de jogar bola, mas não assiste futebol. 

Time favorito: 

Admira o Vasco por influência familiar, mas 

critica o fanatismo por times. 

Estilos musicais: 
É eclético, gosta de rock e outras músicas 

antigas. Não gosta de funk, heavy metal. Não 

gosta de música sertaneja porque o único 

tema abordado é a mulher.  

Aconselha os homens a não fazerem com as 

mulheres o que não gostariam que fosse feito 

com uma filha, por exemplo. 

Filmes: 
O Livro de Eli, Eu Sou a Lenda e A Paixão de 

Cristo. 

Livro: 
A Bíblia, que lê desde os 14 anos. 

Lazer: 
Não tem vergonha de dizer que gosta de 

dormir bastante. 

Um lugar: 
No meio da natureza. 

Um ídolo: 
Não diria ídolo, mas admira Jesus Cristo, para 

ele, um símbolo de superação. 

Ser STA no ECV é ... 
Uma luta constante para gerenciar tantas 

atividades diferentes ao mesmo tempo, 

muitas vezes sem apoio e sem 

reconhecimento. 

Conselho para os estudantes: 
Os estudantes têm todo o poder nas mãos, 

basta se unirem, pois são a maioria.  

Além disso, lembra que os estudantes devem 

reportar ao departamento quaisquer 

irregularidades que os professores estejam 

cometendo em sala, para que haja mudanças. 

 

 

 

 

Gostou? Então curta a página do PET-ECV e 

fique por dentro de outras entrevistas. 

 


