
Conheça seu 
Professor 

Nome: Jucilei Cordini 

 

Biografia: 
Nasceu em Tubarão no dia 12 de setembro 

de 1952. Veio para Florianópolis para 

estudar engenharia, depois de prestar o 

vestibular da UFSC em 1972. Conseguiu 

conciliar a faculdade de Engenharia Civil e 

de Engenharia de Segurança do Trabalho, 

realizando a dupla formação. Durante a 

sua época de faculdade, o curso era 

dividido em dois anos iniciais de matérias 

básicas para todas as engenharias e depois 

3 anos de matérias técnicas 

profissionalizantes. Até a oitava fase só 

estudava, pois, mesmo sendo de família 

humilde seus pais investiram bastante em 

sua educação. A partir da oitava fase 

conseguiu estágios e na nona fase foi 

convidado para dar aula de cálculo 

numérico em um colégio em São José, no 

qual deu aula até se formar, no final de 

1976. Após a formatura, mudou-se para 

Criciúma, onde trabalhou por um mês, 

quando recebeu um convite da UFSC para 

ingressar na carreira de magistério. Ele 

aceitou o convite e voltou para a UFSC 

para trabalhar como professor de 

topografia dos cursos de engenharia civil, 

engenharia elétrica e agronomia, e desde 

então trabalhou apenas na universidade, 

completando em janeiro 40 anos como 

professor. Enquanto lecionava a disciplina 

de topografia, encontrava dificuldades 

pela falta de equipamentos e de 

laboratórios adequados. Porém, o reitor, 

que morava próximo ao local onde 

ocorriam as aulas práticas aos sábados de 

manhã o convidou para juntamente com 

os outros professores elaborar um projeto 

de um novo laboratório de topografia para 

que todos os alunos tivessem aulas 

práticas de qualidade. Seis meses depois 

do ocorrido, o laboratório foi montado e 

os equipamentos necessários foram 

adquiridos, muitos dos quais ainda são 

utilizados nas aulas de hoje. A partir de 

1978 começou a se especializar, em sua 

primeira saída fez especialização, na 

segunda fez mestrado e na terceira 

doutorado e, ainda quer fazer pós-

doutorado, todos na área de ciências 

geodésicas. Nesse meio tempo começou a 

oferecer a disciplina de Função Social e 

Formação do Engenheiro e em 1991 criou 

o PET ECV, do qual foi tutor por 4 anos. 

Além disso, ministrou para a pós-

graduação as disciplinas de Estatística, 

Aplicações do GNSS e Medições Cadastrais. 

Atualmente, ainda ministra as aulas de 

topografia e de Função Social e Formação 

do Engenheiro. 

Área (s) de atuação: 
Ciências Geodésicas. Sempre focou mais 

na área de ensino do que na pesquisa, 

pois dedica toda a sua energia na 

preparação de aulas visando obter 

qualidade na exposição do conteúdo.  

Por que escolheu a 

Engenharia:  
Se identificava com a área de exatas e já 

tinha influência da Engenharia Civil na 

família. 

Por que escolheu a carreira 

de Professor:  
Já queria ser professor desde a época do 

ginásio científico, quando teve sua 

primeira experiência na área de docência 

ajudando um professor na preparação das 

aulas de física, então acabou focando em 

fazer engenharia com esse objetivo de ser 

professor.  

Maior desafio da carreira:  
O maior desafio que ainda enfrenta é 

perceber se o seu ensinamento fez efeito, 

se o aluno compreendeu e aproveitou 

aquela aula para algo útil. Acredita que 

não há nada mais frustrante para um 

professor do que deixar um aluno sair da 

sala de aula com dúvidas, por isso procura 

preparar todas as aulas em casa, para o 

aluno sentir a relação entre os conteúdos 



possibilitando uma ligação do 

conhecimento. 

Maior conquista: 
Ainda não aconteceu, quer ver o que o 

futuro lhe reserva. 

Signo: 
Virgem.  

Hobby:  
Gosta de cuidar do jardim. 

Esporte: 
Jogou futebol até 1997/1998, porém teve 

um problema grave na coluna e teve que 

parar. Hoje gosta de assistir. 

Time favorito:  
Não tem um específico, torce para todos. 

Estilo(s) musical(ais): 
MPB, músicas tranquilas e sossegadas, 

especialmente aquelas que vêm 

acompanhadas de um cavaquinho. 

Filme: 
Ben Hur e Os Dez Mandamentos. 

Livro:  
O Segredo da Galileia. 

Lazer:  
Pescaria. 

Um lugar:  
Já conheceu muitos lugares especiais, por 

isso não consegue escolher apenas um. 

 

Um ídolo: Muitos, já conheceu muitas 

pessoas importantes. 

Ser professor ECV é...  
Um desafio. Desde o início olhava ao 

redor e espelhava-se em seus professores, 

pois eles faziam questão de trazer a 

experiência que tiveram no mercado de 

trabalho para dentro das salas de aula. 

Observava eles e pensava que deveria ser 

ainda melhor, que suas aulas deveriam ter 

muita qualidade de ensino, por isso 

enxerga sua profissão como um desafio. 

Algumas matérias que 

ministra na graduação:  
Função Social e Formação do Engenheiro e 

Topografia. 

Conselho para os futuros 

engenheiros:  

“Sempre converso com meus alunos da 

primeira fase, pois entramos na 

universidade sem ter muita noção do que 

ela é e do que será nossa futura profissão. 

Digo sempre que aproveitem ao máximo a 

infraestrutura que a universidade oferece, 

sejam os professores, as instalações, as 

bibliotecas ou as relações interpessoais. A 

universidade é um local no qual temos 

que curtir, pois vamos sentir saudade e 

falta dela. Outra coisa que digo para eles, 

é para não terem vergonha de errar e de 

perguntar, pois este é um local de 

aprendizado. Até o momento de receber o 

canudo, eu ainda posso errar, posso fazer 

uma pergunta boba porque tenho um 

professor para me orientar. Porém, 

quando pegar o canudo e for para o 

mercado de trabalho, se eu errar, estou 

fora. Aconselho então que aproveitem ao 

máximo todo esse conhecimento que a 

universidade oferece, sempre se 

mantendo atualizados porque o mercado 

de trabalho está cada vez mais exigente. ” 

 

 

 

 

Gostou? Então curta a página do PET-ECV 

e fique por dentro de outras entrevistas 

com professores da Civil.  

 


