
Conheça seu 
Professor 

Nome: Lia Caetano Bastos 

 

Biografia: 

Nasceu em Florianópolis – SC. Formou-se 

em Engenharia Civil na UFSC (1981), fez 

mestrado em Engenharia de Produção 

pela UFSC (1987) e doutorado sanduíche 

também em Engenharia de Produção na 

UFSC, junto ao Instituto Superior 

Técnico, em Lisboa, Portugal (1994). 

Assim que se formou, trabalhou durante 

dois anos na área de impermeabilização 

e em escritório de estruturas, nos quais 

realizava tanto a parte de desenho 

quanto a de cálculo estrutural. Após isso, 

prestou concurso para professor na 

Universidade Federal de Santa Catarina, 

onde atua até hoje.  

Área (s) de atuação: 

Planejamento Urbano e Regional, 

atuando principalmente em 

sensoriamento remoto, tomada de 

decisão, sistema de informações 

geográficas e qualidade da informação. 

Por que escolheu a 

Engenharia: 

Sempre gostou muito da área de exatas, 

sendo sua maior identificação durante o 

ensino médio, de modo que escolheu, 

então, a área das engenharias. 

Por que escolheu a carreira 

de Professor (a): 

Inicialmente, começou na iniciativa 

privada. Porém, com o mercado 

retraído e as oportunidades restritas e 

escassas, optou por aceitar o convite de 

um professor para prestar concurso na 

UFSC. O concurso era na área em que já 

tinha atuado como monitora durante a 

graduação. Foi aprovada e assim 

começou a lecionar Topografia e 

Fotogrametria. 

 

Maior desafio da carreira: 

Um dos maiores desafios da carreira 

ocorreu no início de sua vida 

profissional e estava relacionado com a 

falta de aceitação de uma mulher em 

obras de engenharia. Nessa época, esse 

preconceito era relativamente 

frequente, sendo que até mesmo alguns 

concursos públicos não aceitavam 

mulheres por esse motivo. 

Maior conquista: 

A maior conquista foi o fato de ter 

entrado na UFSC, como professora, 

posteriormente coordenando o curso de 

graduação de Engenharia Civil e, 

atualmente, ocupar o cargo de chefe de 

departamento. 

Signo: 

Áries. 

Hobby: 

Gosta muito de praticar esportes, 

principalmente vôlei, o qual já pratica 

há muitos anos, chegando a jogar, 

inclusive, pela universidade e nos jogos 

abertos. Ela continua a jogar vôlei até 

hoje. 

 

 

 



Time de futebol: 

Figueirense. Também torcia pelo time 

de vôlei da CIMED enquanto esse existia. 

Estilo (s) musical (ais): 

Não possui um estilo musical favorito, 

mas gosta de ouvir música popular 

brasileira (MPB). 

Gênero de filme: 

Filmes de ação, investigação e drama. 

Livro: 

Gosta muito de ler e tem preferência 

por ficção, mas não possui um livro 

favorito específico. Atualmente, está 

lendo Tempo de Despertar, de Oliver 

Sacks. 

Lazer: 

Algumas das atividades que mais gosta 

de fazer estão atreladas ao esporte: 

andar de roller e caminhar, por exemplo. 

Além disso, gosta de sair com os amigos, 

jantar em restaurantes e ir ao cinema, 

principalmente acompanhada dos filhos. 

Um lugar: 

Salzburgo, na Áustria. 

Ser professor ECV é... 

Uma realização. Gosta de ser professora, 

lecionar, ver os alunos crescendo e 

demonstrando interesse no curso. 

Segundo ela, em seu atual cargo de 

chefe do departamento, tem como 

meta colocar o curso em destaque no 

CTC (Centro Tecnológico) e fora da 

própria universidade. 

Algumas matérias que 

ministra/já ministrou na pós e 

na graduação: 

Na Engenharia Civil, já ministrou as 

disciplinas de Topografia I e II, 

Fotogrametria e Sistemas de Informação 

Geográfica. Na Engenharia de Produção 

Civil, lecionou Redes Neurais e, na 

Engenharia de Gestão do Conhecimento, 

Qualidade da Informação. 

Conselho para os futuros 

engenheiros: 

Que amem aquilo que fazem e vão fazer. 

Dediquem-se, façam as coisas porque 

gostam, não por obrigação: pois quando 

se faz as coisas por paixão, não se 

sentirá dificuldade alguma e haverá 

sempre uma vontade de fazer mais. Isso 

é o mais importante. 

Outras informações 

relevantes: 
O curso de Engenharia Civil está sendo 

reformado, para melhor se adaptar aos 

dias de hoje. Os atuais estudantes do 

curso estão com uma oportunidade 

muito grande no mercado de trabalho, 

aparecendo na mídia inclusive como 

uma das profissões mais bem pagas da 

atualidade. Com isso, cabe aos 

estudantes aproveitarem as 

oportunidades e fazerem o seu melhor. 

Curriculum Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/738322142144360
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Gostou? Então curta a página do PET-

ECV e fique por dentro de outras 

entrevistas com professores da Civil.  

 

 

 


