
Conheça seu 
Professor 

Nome: Luis Alberto Gómez 

 

Biografia: 

Nasceu em Rosário - Argentina. Formou-

se em Engenharia Eletrônica pela 

Universidade Nacional de Rosário (1983), 

fez mestrado em Engenharia Eletrônica 

pela Netherlands Universities Foundation 

For International Cooperation (1985) e 

doutorado em Engenharia de Produção 

pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (2000). Assim que se formou, 

trabalhou na indústria siderúrgica na 

área de automação e controle. Após a 

conclusão do mestrado veio ao Brasil, 

onde começou a trabalhar na construção 

de usinas termoelétricas e hidroelétricas, 

tendo adquirido uma vasta experiência 

no mercado de trabalho. Atualmente 

atua como professor e coordenador do 

curso de Engenharia Civil. 

Área (s) de atuação: 

Atua em pesquisas na parte de controle, 

planejamento e automação predial, 

controle de acesso, sensoriamento, 

biometria, incêndios, eficiência 

energética e outros campos relacionados 

com a área de projetos elétricos.  

Por que escolheu a 

Engenharia: 

Escolheu fazer Engenharia devido à 

proximidade que teve com a área e 

grande influência de sua família, tendo 

pai arquiteto e avô engenheiro. 

Por que escolheu a carreira de 

Professor (a): 

Iniciou a carreira didática como 

professor substituto na Universidade 

Nacional de Rosário antes mesmo de 

concluir a graduação. Após essa 

experiência, sentiu afinidade com a área. 

“O fato de ser professor obriga as 

pessoas a pensarem mais, serem mais 

claras, tentarem fazer analogias e ser 

compreendido pelos estudantes, sendo 

assim um desafio pessoal para quem 

escolhe a carreira.” 

Maior desafio/conquista: 

Teve a oportunidade de trabalhar como 

engenheiro de controle nas Usinas 

Hidrelétricas de Itá, Machadinho e 

Campos Novos, todos em Santa Catarina, 

em uma época conturbada com a 

privatização das usinas e falta de 

recursos para continuar a construção das 

obras. Além disso, iniciou e concluiu a 

construção da UHE Campos Novos, o que 

foi muito gratificante. 

Hobby: 

Gosta muito de praticar esportes, 

principalmente ciclismo, o qual já 

pratica há muitos anos, chegando a 

participar de competições para 

amadores. Faz cerca de 50 km diários no 

trajeto de casa até a universidade. 

Também gosta de correr e participar de 

maratonas, possuindo um estilo de vida 

saudável e equilibrado. 

Time de futebol: 

Avaí. 

Estilo (s) musical (ais): 

Seu estilo musical favorito é o Rock 

Clássico anos 70 e 80. Gosta de bandas 

como Creedence, The Police, The Who, 

Rolling Stones, entre outras. 



Filmes/Séries: 

“Os Deuses Devem Estar Loucos”. Conta 

a história de um povo da África cuja tribo 

não tinha contato ou conhecimento do 

mundo além desta. Também gosta de 

assistir séries. 

Livro: 

Gosta muito de ler e tem preferência por 

ficção. Gosta de livros do autor Dan 

Brown como “O Símbolo Perdido” e 

“Código da Vinci”. 

Lazer: 

Algumas das atividades que mais gosta de 

fazer estão atreladas ao esporte: correr 

e andar de bicicleta. 

Um lugar: 

Florianópolis. É possível fazer atividades 

ao ar livre, como correr, pedalar, nadar 

e remar e ainda associar lazer com a 

carreira profissional. Pode-se dizer que é 

uma cidade completa, não havendo 

necessidade de viajar para outros lugares. 

Ser professor ECV é... 

Muito interessante, pois existe a 

possibilidade de atuação em diversas 

áreas. A engenharia civil permite uma 

inovação de atividades, desde atuar em 

escritórios, com pesquisas e até em 

lugares inóspitos.  

Algumas matérias que 

ministra/já ministrou na pós e 

na graduação: 

Sentindo a necessidade de adicionar ao 

currículo da Engenharia Civil a utilização 

de softwares, criou a matéria 0 

Ferramentas Computacionais aplicadas a 

Engenharia Civil. Paralelamente, 

escreveu o livro chamado “Excel para 

engenheiros”, que serve de apoio para 

sua matéria. Além disso, ministra 

Instalações elétricas e hidrossanitárias. 

Conselho para os futuros 

engenheiros: 

Que sejam curiosos e sempre continuem 

estudando. Não tenham medo de 

experimentar coisas novas, é importante 

manter a mente aberta para novos 

conhecimentos. Que não pensem 

somente no dinheiro, pois a engenharia é 

muito mais do que isso. Além disso, 

aconselha que não façam pós-graduação 

logo após se formarem. É interessante 

passar por alguma experiência 

profissional para saber qual área é de 

mais interesse. 

Outras informações 

relevantes: 
Quando entrou na Engenharia Civil na 

UFSC entrou como suporte na área 

técnica. Mas, hoje em dia, é difícil 

encontrar alguém que faça um TCC ou 

mestrado experimental, pois são poucos 

os que se aventuram em um laboratório 

para medir algo.  

Curriculum Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/562684387522771
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Gostou? Então curta a página do PET-ECV 

e fique por dentro de outras entrevistas 

com professores da Civil.  

 

 

 


