
Conheça seu 
Professor 

Nome: Gracieli Dienstmann 

Biografia: 

Catarinense do extremo oeste, nasceu em 

Guarujá do Sul, próximo à Dionísio 

Cerqueira e da divisa com a Argentina. 

Graduou-se na Universidade do Estado de 

Santa Catarina - UDESC em Joinville, 

concluiu seu mestrado, doutorado e pós-

doutorado na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul – UFRGS situada em Porto 

Alegre. Essa Universidade foi escolhida por 

ela através de indicação de um professor, 

por ser um polo na área da Geotecnia e 

localizar-se (relativamente) próximo da 

casa de seus pais. 

Depois, enquanto cursava o pós-doutorado, 

ocorreu o concurso para docente na UFSC. 

Gracieli já atuava como professora 

substituta na UFRGS e não pretendia se 

mudar para Florianópolis, mas resolveu 

aproveitar a oportunidade.  

Área(s) de atuação: 

Geotecnia, especialmente o estudo do 

comportamento de materiais geotécnicos. 

Por se interessar pela área de estruturas, 

trabalhou com modelos constitutivos, 

análise numérica e a aplicação específica 

do método dos elementos finitos para 

modelagem Geomecânica. 

Porque escolheu a Engenharia: 

Afirma que a escolha se deu por gostar de 

matemática e física. Sempre se identificou 

com as cadeiras das exatas. 

 

Porque escolheu a carreira de 

Professora:  

Optou pela carreira acadêmica para 

aumentar seu conhecimento sobre o 

assunto, portanto, ser professora foi uma 

consequência do seu interesse pela 

Geotecnia. 

 

Como é o processo de preparo 

das suas aulas? 

O preparo das aulas é feito através do 

conteúdo programático das disciplinas que 

ministra. Dentro do conteúdo abordado, 

busca explorar os conceitos físicos 

subjacentes ao conteúdo. Durante as aulas, 

procura apresentar vídeos sobre ensaios, 

exemplos de casos práticos de aplicação do 

conteúdo dado em sala. Gosta de levar os 

alunos ao laboratório visando um contato 

prático com a matéria.  

Qual é a melhor parte de ser 

professora? 

A parte que mais gosta é de conhecer 

pessoas novas e de se surpreender com os 

alunos. Além disso, gosta de ver o 

desenvolvimento deles com o estudo, 

principalmente quando a explicação da 

aula é do interesse dos estudantes e 

quando se identificam com a Geotecnia. 

Para a professora, a área de pesquisa 

também é atrativa. Gosta de estar em 

contato com os alunos desenvolvendo 

conhecimentos.  

 

Qual foi o maior desafio da sua 

carreira/vida?  

Acredita que o maior desafio está por vir. 

Coloca como o maior desafio o próximo a 

ser conquistado.  

No entanto, considera que sua formação 

em boas universidades, com intercâmbio 

 



tanto na graduação como doutorado e 

estar na UFSC, foram grandes desafios 

conquistados em sua vida. 

 

Hobby/Lazer:  

É iniciante na prática do cultivo do Bonsai. 

Além disso, gosta de assistir séries e viajar, 

sempre pensando em uma nova viagem 

para fazer. Em algum momento de sua vida, 

gostaria de aprender algum instrumento 

musical. 

Esporte: 
Não se considera uma boa praticante de 

esportes. Porém, gosta de praticar Yoga e 

natação. 

Estilo(s) musical(ais): 

Gosta de rock, pop e MPB. Não gosta de 

sertanejo e funk. Uma banda que aprecia é 

The Beatles. 

Filme:  

Efeito borboleta, que fala sobre como as 

escolhas mudam ou podem influenciar a 

vida das pessoas.  

Livro: 

O Mundo de Sofia, que conta a história da 

filosofia.  

Um lugar: 

É encantada por vários lugares, entre eles 

Florianópolis. Gosta também da Califórnia, 

onde passou um tempo durante o 

doutorado, e de Londres. 

 

 

Um ídolo:  

Tem muitos ídolos, em várias áreas 

encontra pessoas fantásticas. Cita os 

professores que teve, tanto o professor que 

a auxiliou na escolha da área da Geotecnia 

como os orientadores de mestrado e 

doutorado. Na música cita o John Lennon. 

Ser professor ECV é... 

É um desafio, uma motivação constante, 

porque ser professor é conhecer pessoas 

novas, aprender e dar o máximo de si. 

Gosta muito de ser professora do ECV e 

acredita que é uma grande 

responsabilidade, gosta bastante do 

ambiente e das pessoas.  

Algumas matérias que 

ministra/já ministrou na pós e 

na graduação:  

Para graduação já deu aulas de Mecânica 

dos Solos I e II. Na pós-graduação, 

ministrou Resistência ao Cisalhamento dos 

Solos e futuramente pretende ministrar 

Modelagem Numérica Aplicada a Geotecnia. 

Conselho para os futuros 

engenheiros: 

Aconselha os alunos a aproveitarem as 

oportunidades, que vão desde a 

identificação com uma área, participação 

de eventos, palestras, feiras e conversas 

com todos os professores. Porque esse 

tempo é único e deve aproveitado para 

escolha do futuro campo de atuação. 

Apesar do discurso que impera acerca da 

crise: “A crise está aí e terão que pegar 

qualquer opção de trabalho”, pensa o 

contrário, acredita que os alunos devam 

escolher a área que mais se interessam pois  

sempre haverá espaço para o bom 

profissional, dedicado e com gosto pelo 

que faz.  

 


