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Biografia: 
Nasceu em Carazinho, norte do Rio 
Grande do Sul, e morou em sua cidade 
natal até se mudar para Porto Alegre, 
para cursar Engenharia Civil na UFRGS, em 
1995. Durante a graduação, estagiou no 
Departamento Autônomo de Estradas de 
Rodagem do Rio Grande do Sul (DAER-RS) 
por dois anos, até sua formatura. Foi no 
estágio que percebeu o ramo da 
engenharia no qual se identificava: na 
época, o departamento tinha um 
laboratório de ensaios geotécnicos amplo 
e com muitos funcionários, onde aprendeu 

a parte laboratorial e de escritório, pois 
auxiliava os estudos geotécnicos e 
analisava os dados juntamente com os 
engenheiros do órgão. Recém-formada, 
inscreveu-se no mestrado da UFRGS, 
ficando na sexta colocação em cinco vagas. 
Já com data marcada para voltar para 
Carazinho depois da formatura, seu 
professor e coordenador do Laboratório de 

Pavimentação (LAPAV) da UFRGS, Jorge 
Ceratti, propôs financiar a bolsa de 
mestrado desde que trabalhasse com ele 
no LAPAV. Aceitou a proposta, e em 
seguida foi contemplada com bolsa de 
mestrado do CNPQ. Terminando o 
mestrado em 2002, seguiu na academia 
com o doutorado na mesma área e com o 
mesmo professor como orientador, 
finalizando em 2007. Ainda ficou mais um 
ano vinculada ao laboratório através de 
uma bolsa de pós-doutorado. De 2008 a 
2012, trabalhou como engenheira no 
gerenciamento e consultorias para 
empresas pelo Laboratório de 
Pavimentação. Simultaneamente, foi 
professora na UNISINOS - Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos. Em outubro de 2012, 

mudou-se para Florianópolis, e começou 
suas atividades na UFSC. Nunca planejou 
ou desejou morar em Florianópolis 
(sempre passava os verões no litoral 
catarinense), mas o surgimento da 
oportunidade e o apoio do marido fizeram 
com que a mudança se consolidasse. 

Área(s) de atuação: 
Sempre atuou na área de transportes, 
desde a escolha pela engenharia civil. No 
começo da graduação, não se imaginava 
construindo prédios: já começou o curso 
com uma percepção mais ampla das áreas 
de atuação de um engenheiro civil. 

Por que escolheu a 
Engenharia: 
Teve dificuldades em escolher o curso, 
pois possuia várias aptidões, como a 
escrita, a leitura e as exatas. Depois de 
diversos testes vocacionais, ficou entre 5 
cursos e, no final, acabou optando pela 
engenharia civil, já tendo conhecimento 
sobre as várias possibilidades da profissão. 
Por que escolheu a carreira 
de Professor(a): 
Sempre foi “falante”, e nunca teve 
dificuldade em interagir com quem 
estivesse ao seu redor: essas duas 
características fizeram com que desse 
mais atenção às pessoas ao seu entorno e, 
à medida que foi avançando em sua 
formação, a interação com os alunos foi 
aumentando. Durante suas atividades no 
LAPAV, percebeu que não queria que seu 
dia-a-dia fosse básico e monótono: queria 
o algo a mais, que pudesse sair do comum. 
Assim, a pesquisa e o ensino fizeram com 
que percebesse que ser professora “fazia 
sentido”. 

Maior desafio da carreira: 
A mudança para Florianópolis, pois teve 
que se adaptar à nova cidade, estava 
entrando em uma universidade onde não 
conhecia ninguém e ninguém a conhecia. 
Soma-se a isto a mudança na condição 
financeira, visto que seu marido se mudou 
sem garantia de emprego. 

Maior conquista: 
Se considera jovem para ter uma maior 
conquista e que esta seria toda a sua 
trajetória. Citando algo material, a maior 
conquista é ter ganho o prêmio IBP 
(Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis) de melhor tese de 
doutorado do Biênio 2007-2008.  



Signo: 
Sagitariana. 

Hobby: 
Viajar, mas não necessariamente viagens 
longas, ou para o exterior: quando surge a 
oportunidade, viaja com o marido para 
“qualquer lugar”. 

Time de futebol: 
Grêmio. 
Esporte que pratica: 
Pilates. 

Estilo(s) musical(ais): 
Gosta de todos os estilos, exceto Funk. 

Filme: 
Uma Linda Mulher - assiste sempre que 
passa na TV. 

Livro: 
O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-
Exupéry. Possui exemplares em português, 
inglês e francês. 

Lazer: 
Viajar com o marido sempre que possível 
e fazer churrasco nos finais de semana. 

Um lugar: 
Porto Alegre, pois foi onde passou a fase 
mais feliz de sua vida (graduação e pós-
graduação) e é o lugar que remete 

sensações boas e memórias de momentos 
únicos de felicidade, aconchego e 
tranquilidade. 

Um ídolo: 
Ídolo, em sua concepção, é uma pessoa 
perfeita ou próxima da perfeição: um 
modelo a ser seguido. Como o humano é 
imperfeito, não possui ídolos. O mais 
próximo desse conceito, em sua opinião, 
seria Gandhi, Nelson Mandela, Madre 
Tereza, Zilda Arns: pessoas que abrem 
mão de si para cuidar do próximo. 

Ser professor ECV é... 
Interação com o aluno: fazer com que o 
estudante se sinta à vontade dentro da 
sala de aula, para que este faça perguntas 
quando sentir necessidade e compareça 

aos atendimentos extra classe. Dentro de 
suas limitações, tenta ficar o mais 
próximo dos alunos em atividades de 
ensino ou extracurriculares. 

Algumas matérias que 
ministra/já ministrou na pós e 
na graduação: 
Na UNISINOS, ministrou as disciplinas de 
Infraestrutura de Transportes I e II e 
Projeto de Infraestrutura de Transportes 
(nesta última, o aluno fazia todo o projeto 
de uma estrada, utilizando os 
conhecimentos previamente adquiridos de 
projeto geométrico, terraplanagem e 
pavimentação, para o posterior cálculo de 
custo da obra).  
Na UFSC, já ministrou as disciplinas de 
Mecânica dos Solos I e Legislação e 
Exercício Profissional; atualmente 
ministra Projeto Geométrico de Estradas. 
Futuramente, pretende lecionar 
Pavimentação. 

Conselho para os futuros 
engenheiros: 
Sempre haverá mercado de trabalho para 
o bom engenheiro. No início do curso, 
muitos alunos reclamam das disciplinas 
básicas, como cálculo e física, mas não 
percebem que elas são fundamentais para 
habilitarem o cérebro a resolver 
rapidamente problemas, achando uma ou 
mais soluções. Em consequência disso, os 
engenheiros podem atuar tanto em 
construtoras como em gestão de empresas, 

cargos públicos (prefeituras, na área de 
planejamento, governos estaduais e 

federais), concessionárias de serviços, 
entre outros. Então, se o graduando 
possui uma área de interesse, uma boa 
formação e é dedicado, certamente irá 
encontrar uma boa colocação no mercado 
de trabalho. 

Outras informações 
relevantes: 
Nunca participou de entidades de classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gostou? Então curta a página do PET-ECV 
e fique por dentro de outras entrevistas 
com professores da Civil.  

 


