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Biografia: 

Natural de Carazinho, cidade natal de sua 

mãe, localizada no interior do Rio Grande do 

Sul, 280 km a noroeste de Porto Alegre. Seu 

pai nasceu em Lages/SC, entretanto, já 

morava em Florianópolis quando ela nasceu. 

Assim, reside na cidade desde muito 

pequena. Até os 17 anos, porém, 

permanecia as férias inteiras em Carazinho. 

Além disso, residiu lá por um tempo, 

enquanto sua mãe fazia faculdade. Após 

formar-se em Engenharia Civil pela UFSC, 

trabalhou por 16 anos como engenheira de 

obras rodoviárias na filial de Tijuquinhas da 

Pedrita Planejamento e Construções Ltda., 

atuando na pedreira, britagem, usina de 

asfalto, pavimentação e obras rodoviárias. 

Depois, trabalhou por um ano em uma 

empresa de sinalização de estradas, 

enquanto cursava o mestrado na área de 

pavimentação, logo após ter o segundo filho. 

Ficou pouco tempo nesta empresa, pois logo 

iniciou o doutorado. Ainda durante o 

primeiro trimestre do dourado concorreu a 

uma bolsa pelo Programa Alan, voltado 

para alunos latino-americanos estudarem na 

Europa. Durante o doutorado, enquanto 

cursava as disciplinas, foi professora 

substituta de Mecânica dos Solos I e II na 

UFSC por dois anos. Residiu então, por um 

período de dois anos e meio, em Guimarães, 

Portugal, onde fez seu doutorado na 

Universidade do Minho. A princípio seria um 

doutorado sanduíche, mas devido ao 

potencial de seu trabalho, a UFSC e a 

Universidade do Minho firmaram uma co-

tutela. Assim, cursou as cadeiras na UFSC, 

mas a parte experimental e a defesa da tese 

foram realizadas em Portugal, de modo que 

o título valeria em ambas as universidades. 

Defendeu a tese em 2009, e no mesmo ano 

passou no concurso da UFSC, na área de 

infraestrutura de transportes. 

Área de atuação: 

Desde que entrou na Engenharia Civil, já 

queria atuar em infraestrutura rodoviária, e 

declarou-se apaixonada por esta área. 

Por que escolheu a Engenharia: 

Em primeiro lugar, sempre teve facilidade 

em cálculo e em física. Enquanto foi aluna 

do Colégio de Aplicação, fez um teste 

vocacional, cujo resultado foi Engenharia 

Mecânica. O colégio também levava os 

alunos para visitar diversos laboratórios da 

Universidade, porém os laboratórios da 

Mecânica não lhe agradaram. Além disso, a 

Engenharia Civil pareceu um curso no qual o 

profissional poderia ser mais independente 

e atuar em diversas áreas de conhecimento. 

Por fim, também pesou o fato de já ter um 

certo interesse por rodovias e a liberdade a 

que as estradas remetiam. 

Por que escolheu a carreira de 

Professora: 

A carreira de professora, não que ela a 

tenha escolhido, surgiu em sua vida. Ela 

sempre quis ser engenheira de obras 

rodoviárias. Porém, iniciou o mestrado 

enquanto trabalhava pela Pedrita, porque 

seu chefe condicionou a permissão para 

outro engenheiro só se ela também o fizesse. 

Durante o mestrado percebeu que a 

academia lhe propiciava um conhecimento 

teórico mais aprofundado, não encontrado 

no mercado de trabalho. Como sempre 

gostou de estudar, a carreira de professora 

trouxe também oportunidades de pesquisa. 

Além disso, com sua experiência como 

engenheira de obras, se viu capaz de 

transmitir essa realidade e apresentar aos 

alunos no que eles próprios podem atuar e 

como poderiam mudar a situação da 

infraestrutura rodoviária do país. 



Maior desafio da carreira: 

Encontrou seu maior desafio ao trocar sua 

área de atuação de engenheira de obras 

rodoviárias, pela qual tinha grande estima, 

para seguir a carreira acadêmica. 

Maior conquista: 

Declarou que seus filhos, João Francisco e 

Leonardo, são a sua maior conquista. 

Signo: 

“Melhor signo do zodíaco: Touro! ” 

Hobby: 

Gosta de assistir series de TV, como Game 

of Thrones e Alias, filmes e ler. Outras 

séries de TV citadas foram Caça Vampiros, 

Lost, Magnifica 70, Lie to me. 

Esporte: 

Praticou handebol por anos e, ao ser 

convidada a participar do time de handebol 

da ATEC, demonstrou interesse! 

Time favorito: 

“Grêmio!! Paixão sem divisão! Com o 

Grêmio aonde o Grêmio estiver! ” 

Estilo(s) musical(ais): 

Gosta de rock e se identifica com a banda 
britânica Stereophonics e o cantor Al 
Stewart e a banda The Doors. 

Filme: 

Seu filme predileto é “Brave Heart”, pelo 

sentimento de liberdade que transmite, da 

mesma forma que a obra de uma estrada. 

Livro: 

Se identifica por todos os livros, mas tem 

como predileto “O Perfume”, por possuir o 

sentido do olfato muito aguçado e presente 

em sua vida.  

Lazer: 

Gosta de passear, viajar, sair para almoçar 

e jantar, além de assistir seus seriados, 

filmes e leitura. 

Uma comida: 

Sua comida preferida é batata frita e Coca-

Cola Zero! 

Um lugar: 

Tem como seu lugar predileto sua casa. 

Um ídolo: 

Tem seus pais como seus ídolos. 

Ser professor ECV é... 

“[...] poder compartilhar todo o meu 

conhecimento com os alunos, mostrar quão 

maravilhosa é a minha área, quão 

importante é a infraestrutura rodoviária 

para o país e quão importante é a profissão 

que eles escolheram, a nossa profissão se 

engenheiro civil! Pois não existe uma 

profissão mais maravilhosa e digna do que 

engenheiro civil, no meu coração! ” 

Algumas matérias que 

ministra/já ministrou na pós e 

na graduação:  

Na graduação: Mecânica dos Solos I e II, 

Projeto Geométrica e Pavimentação de 

Estradas. Na pós-graduação, leciona: 

Caracterização Reológica de Ligantes 

Asfálticos, Fadiga de Concreto Asfáltico, 

Restauração e Conservação de Rodovias e 

também parte de Comportamento 

Geomecânico dos Solos.  

Conselho para os futuros 

engenheiros: 

“Seja apaixonado pela área que vai abraçar. 

Ame o que faça, ame seu trabalho, porque 

não terá um dia difícil no seu trabalho se 

amar tudo o que faz. Seja, também, honesto, 

correto, de forma que ninguém possa falar 

nada de ti, a honestidade um primeiro lugar, 

a lisura, seja completamente correto e 

execute com prazer o que faz!” 

Outras informações relevantes: 

Participa do CREA, do Grupo de Pesquisa 

Gestão do Espaço Sustentável e do 

Observatório da Mobilidade da UFSC. 

 

Gostou? Então curta a página do PET-ECV e fique 

por dentro de outras entrevistas com professores 

da Civil. 
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