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Biografia:  
Nascido em Florianópolis, de família de 

descendência Açoriana, se diz ilhéu do 

centro. Morou na beira mar, antigo campo do 

Avaí, onde hoje está localizado o Shopping 

Beiramar. Cresceu livremente, sem 

preocupações, com brincadeiras típicas, 

como jogar bola, soltar pipa, pega-pega. 

Quando jovem, saia para dançar e conta que 

não havia violência. As casas não tinham 

grades.  

Formou-se Técnico em Edificações na Escola 

Técnica Federal de Santa Catarina (ETF-SC), 

que hoje é o Instituto Federal de Santa 

Catarina (IFSC). Ao terminar seu curso, 

realizou estágio no Laboratório de Materiais 

de Construção Civil (LMCC) do Departamento 

de Engenharia Civil da UFSC, onde trabalha 

até hoje. Tinha intenção de cursar 

Engenharia Civil na UFSC, porém passou no 

vestibular para Geografia, cursou e formou-

se aos 24 anos. Lecionou aulas na Fundação 

Educacional da Região de Joinville (FURJ), 

que hoje chama-se Universidade da Região 

de Joinville (Univille), e até pouco tempo 

atrás no Colégio Catarinense, para as turmas 

de terceirão. Especializou-se em 

Planejamento Urbano e em Educação 

Ambiental. 

Casou-se com 22 anos, tem uma filha de 32 

anos que é fisioterapeuta, um filho de 25 

anos que cursa Engenharia de Produção Civil 

na UFSC.    

Hoje mora na Trindade e possui uma casa no 

Pântano do Sul, onde gosta de passar seu 

tempo.  

Funções no Departamento: 
Começou a trabalhar como tecnologista do 

Laboratório de Materiais de Construção Civil. 

Posteriormente, prestou concurso interno 

para Técnico em Assuntos Educacionais. Após 

a aplicação do Sistema de Qualidade ISO 

9000 no Laboratório, passou a gerencia-lo 

administrativamente. Hoje, é responsável 

pelo LMCC e administra o espaço físico, 

contratos e equipamentos. Também auxilia 

em aulas experimentais.  

Por que escolheu trabalhar na 

UFSC/ECV?  
Conta que foi por acaso. Ao terminar seu 

curso Técnico em Edificações, conseguiu o 

estágio no Laboratório de Materiais de 

Construção Civil e gostou de trabalhar ali. 

Há quanto tempo trabalha no 
Departamento de Engenharia 
Civil? 
37 Anos. Lembra que quando começou a 

trabalhar no departamento, muitos 

professores ainda eram alunos. 

Um momento marcante nesse 
período de trabalho: 
Uma lembrança negativa é de quando o 

antigo Departamento de Engenharia Civil 

passou por enchentes, ele chegou a vir nos 

finais de semana para tirar água do prédio e 

tentar salvar alguns dos aparelhos. 

Posteriormente este mesmo prédio foi 

perdido em um incêndio. 

Uma lembrança positiva é a época na qual os 

servidores e professores do Departamento de 

Engenharia Civil confraternizavam e jogavam 

futebol. Comenta que havia muita 

integração entre as pessoas e que eram 

realizadas festas no final do ano. 

Maior conquista: 
A maior conquista da vida é a família. Porém, 

no Departamento de Engenharia Civil sua 

maior conquista é a responsabilidade que 

adquiriu durante a carreira no Laboratório e 



o reconhecimento pelo trabalho sério 

realizado ao longo dos anos.  

Signo:  
Aquariano. Sempre pensando no além. 

Hobby: 
Andar de Bicicleta, surfar e jogar futebol. 

Esporte: 
Joga futebol quase todos os dias. 

Time favorito: 
Da ilha tem que ser Avaí. 

Estilo musical: 
Gosta de rock progressivo, como Pink Floyd, 

Rolling Stones. Conta que se casou ao som de 

Led Zeppelin e sua filha também. 

Filme:  
Filmes com temas políticos, como Diários de 

Motocicleta, que mostra as viagens de Che 

Guevara, Fidel e A Cor Púrpura. Que levam a 

uma reflexão sobre a sociedade na qual 

vivemos. 

Livro:  
Gostou muito de ler O Caçador de Pipas e A 

Menina que Roubava Livros. 

Lazer: 
Praticar esporte, cozinhar, preparar peixes. 

Um lugar: 
Conta que viajou várias partes do mundo e 

que não existe lugar melhor do que 

Florianópolis. Aqui na ilha prefere o Pântano 

do Sul. 

Um ídolo:  
Seu pai e seus filhos. 

Ser STA no ECV é ... 
Ter seriedade e comprometimento com a 

instituição e ter prazer em dizer que 

trabalha na UFSC. 

Conselho para os estudantes: 
Estudar bastante e se formar bem. Ressalta 

que ser formado na Engenharia Civil da UFSC 

já conta muito para os empregadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostou? Então curta a página do PET-ECV e 

fique por dentro de outras entrevistas.  

 


