
Conheça seu 
Professor 

Nome: Ivo José Padaratz 

 

Biografia: 
Nascido em Blumenau, em 1951, mora em 

Florianópolis desde 1970, quando se mudou 

para cursar Engenharia Civil na UFSC, na 

primeira turma após a Reforma 

Universitária. Formou-se em 1974 e em 

1975 foi para Porto Alegre para realizar seu 

mestrado, permanecendo na cidade por 

dois anos. Em agosto de 1976, com o 

mestrado quase concluído (defendeu em 

abril de 1977), assinou contrato com a 

UFSC e voltou para Florianópolis. A partir 

de então começou sua carreira como 

professor, com dedicação exclusiva à 

Universidade, motivo pelo qual nunca 

atuou no mercado de trabalho como 

engenheiro civil, tendo apenas prestado 

consultorias. Em 1991, foi criado o curso de 

pós-graduação em Engenharia Civil na 

UFSC; apesar de ainda não ter doutorado, 

fez parte da comissão de criação do curso 

e foi um dos poucos professores que teve 

autorização de ministrar disciplinas só com 

o mestrado. Dois anos depois, em 1993, 

sentiu necessidade de se aprofundar mais 

e foi, acompanhado da família, fazer seu 

PhD na Universidade de Edimburgo, na 

Escócia. Defendeu o doutorado em 

dezembro de 1996 e voltou para 

Florianópolis em janeiro de 1997, 

retomando suas atividades. Durante todos 

esses anos, também participou de 

atividades de administração, já foi chefe e 

vice chefe do Departamento algumas vezes. 

Atualmente ministra disciplinas na 

graduação e pós-graduação e é subchefe do 

Departamento. Atuou, portanto, em todos 

os níveis de atividades da Universidade, 

ensino, pesquisa, extensão e administração. 

Área(s) de atuação: 
Na graduação podia escolher entre 

construção civil e transportes, cursando 

matérias de ambos. Assim que se formou, 

um grupo de professores divulgou o curso 

de pós-graduação em estruturas na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) e, durante o doutorado, se 

aprofundou em ensaios não destrutivos, 

onde teve maior contato com a área que 

atua até hoje. 

Por que escolheu a Engenharia: 
Quando fez vestibular, os estudantes de 

engenharia entravam todos juntos, e 

apenas na 5ª fase, baseado no índice, 

escolhiam-se os cursos. Sempre se 

interessou pela Engenharia Civil, por ser 

uma graduação bem ampla e ter afinidade 

com física e matemática. No final do 

científico, um teste psicotécnico indicou 

aptidão para engenharia e música. 

Influenciado/estimulado pelos pais irmãos, 

escolheu engenharia, apesar de tocar 

violino desde pequeno.  

Por que escolheu a carreira de 

Professor(a): 
Quando estava em Porto Alegre, fez um 

teste vocacional com uma psicóloga, 

oferecido pela pós-graduação: deveria 

escolher 3 áreas que gostaria de atuar, 

sendo que professor foi sua última opção. 

Contudo, antes mesmo de terminar o 

mestrado, foi convidado pelo reitor da 

época, Caspar Erich Stemer, para 

participar de um concurso de professores 

da UFSC. Alguns meses depois de ter 

começado a trabalhar, abriram várias 

vagas de engenharia na Eletrosul, inclusive 

com salários melhores. Não quis participar 

do processo de seleção, pois tinha acabado 

de assinar contrato e não achava ético 

pedir demissão da instituição; além disso, 

sentia-se honrado por ter sido convidado 

pessoalmente pelo reitor. A profissão de 

professor foi, portanto, uma consequência 

das oportunidades que surgiram e, após um 

tempo lecionando, já se sentia satisfeito. 



Maior desafio da carreira: 
Ir para a Escócia com toda a família em 

1993, para fazer seu doutorado. No início o 

choque cultural foi muito grande, 

principalmente devido à mudança no 

idioma, o que o forçou a sair de sua zona 

de conforto, algo difícil visto que nunca foi 

uma pessoa aventureira. Apesar da Escócia 

ter suas quatros estações bem definidas, as 

temperaturas são muito diferentes. 

Contudo, considera esses 4 anos uma 

experiência fantástica e que ensinou muito, 

tanto às suas filhas quanto a ele. 

Maior conquista: 
Depois de 39 anos na UFSC, conseguiu sua 

promoção de Professor Associado 4 para 

Professor Titular no final de 2014. Teve 

que comprovar todos os seus trabalhos 

realizados desde 1976, havendo 

necessidade de encontrar as fichas de 

presença das turmas em todas disciplinas 

que ministrou. 

Signo: 
Leão 

Hobby: 
Música erudita e leitura. Durante dez anos 

tocou violino na orquestra Camerata 

Florianópolis, mas há cinco anos decidiu 

parar, pois era necessário cada vez mais 

dedicação. 

Esporte: 
Futebol e caminhadas eventuais. 

Time favorito: 
Figueirense e Botafogo. 

Estilo(s) musical(ais): 
Erudito, Reggae, Rock leve e algumas 

músicas populares, como o samba. 

Filme: 
Comédia e tramas policiais, como Sherlock 

Holmes e a série Inspetor Poirot. 

Livro: 
Livros de suspense e investigação de 

Agatha Christie. 

Lazer: 
Observar a natureza. 

Um lugar: 
Canadá, pois uma de suas filhas mora lá e 

as outras mostram interesse de se mudar 

também. Talvez no futuro ele mesmo se 

mude com a esposa. Destaca que os valores 

são mais respeitados e os deveres 

cumpridos neste país. Outro lugar que 

gosta é a Escócia, afinal passou alguns anos 

lá e considera a natureza muito bonita, 

além de ter um ótimo whisky. 

Um ídolo: 
Não possui nenhum. Referindo-se a músicos, 

Beethoven é um de seus favoritos. 

Ser professor ECV é ... 
A grande responsabilidade de formar 

profissionais que podem contribuir com o 

desenvolvimento do país; considera essa 

sua função mais nobre. 

Algumas matérias que 

ministra/já ministrou na pós e na 

graduação: 

Estruturas de Concreto Armado I, II e III, 

Estática para Arquitetura, Concreto 

Protendido, Patologias das Edificações e 

Ensaios não destrutivos. 

Conselho para os futuros 

engenheiros: 
Atuar com ética e respeito à natureza. 

Reconhece que, na engenharia civil, é 

inevitável causar danos, mas pensa que 

estes impactos poderiam ser minimizados. 

Outras informações relevantes: 
Participa do Instituto Brasileiro de 

Concreto (IBRACON), sempre colaborando 

e avaliando artigos. 

 

 

 

Gostou? Então curta a página do PET-ECV e 

fique por dentro de outras entrevistas. 

 


