
Conheça seu 
Professor 

Nome: Marcos Souza Lenzi 

Biografia:  
Marcos Souza Lenzi, casado, filho de 

brasileiros, nasceu no ano de 1981 em 

Southampton, região sudoeste da 

Inglaterra. Atualmente, seu pai é professor 

do curso de Engenharia Mecânica da UFSC 

e sua mãe é professora aposentada. 

Mudou-se para Florianópolis com 1 ano de 

idade, onde estudou no Colégio Militar do 

Bairro Santa Mônica e realizou o terceiro 

ano do ensino médio no Colégio Energia. 

Possui formação em Engenharia Mecânica 

na UFSC. Seguindo os passos de seu pai, foi 

bolsista do Laboratório de Vibrações e 

Acústica (LVA). Logo em seguida fez 

Mestrado no mesmo laboratório por ter 

enfoque industrial. Após a conclusão, 

querendo adquirir novas experiências, 

ingressou seu doutorado na Bélgica em 

“Métodos numéricos para vibrações e 

acústica”, sendo que em parte de seu 

doutorado teve a oportunidade de 

desenvolver softwares na área, dentro de 

um ambiente industrial. No 2º semestre de 

2014 passou no concurso da UFPR no 

departamento de Engenharia Mecânica. Ao 

ingressar, ministrou a disciplina de 

Mecânica dos Sólidos. Entrou na UFSC 

através de concurso público em novembro 

de 2016, para atuar na área de Estruturas. 

Área(s) de atuação: 
Na Engenharia Civil sua principal área de 

atuação é em Estruturas. Como engenheiro 

mecânico, possui conhecimento na área de 

vibrações e acústica. 

Porque escolheu a Engenharia: 

A sua escolha foi influenciada por ter 

grande afinidade com a matemática. 

Optou pela Engenharia Mecânica devido às 

diversas áreas de atuação e por influência 

de seu pai, que é professor do 

Departamento de Engenharia Mecânica da 

UFSC. 

 

Porque escolheu a carreira de 

Professor(a):  

Após regressar do seu Doutorado, ficou em 

dúvida em que área atuar. Foi convidado 

para trabalhar na Embraco em Joinville, 

todavia, antes de tomar a decisão, queria 

ter a experiência de lecionar. Foi quando 

surgiu a oportunidade de ministrar 

Fundamentos da Resistência dos Materiais 

na Unisul. Após sua primeira aula, decidiu 

que gostaria de ser professor. 

Maior desafio da carreira: 
O maior desafio encontrado foi no seu 

doutorado, devido ao conjunto de 

dificuldades, como língua, tema abordado 

no programa (sob pressão, apresentou seu 

projeto em vários países europeus), clima 

entre outros. Apesar das dificuldades, foi 

uma das experiências mais gratificantes. 

Maiores conquistas:  
No âmbito profissional foi concluir o 

Doutorado e ingressar como professor. Já 

no âmbito pessoal foi completar o caminho 

francês de Santiago de 900km de extensão, 

um sonho de infância. 

 

Signo:  

Escorpião. 

 

Hobby:  
Remar caiaque, praticar musculação, 

assistir surf e UFC. 

 

Esporte: 
Na graduação costumava jogar futsal, 

participando de torneios intercursos. Bem 

 



como, praticou vários estilos de luta. Hoje 

em dia pratica caiaque e musculação.  

Time favorito:  

Não costuma assistir futebol, mas possui 

simpatia pelo Avaí devido ao seu irmão ser 

torcedor. 

Estilo(s) musical(ais): 
Não possui afinidade por Sertanejo, Funk e 

Pagode. Gosta de Rock e Eletrônica no 

estilo House. 

 

Filme:  
Vanilla Sky, com participação dos atores 

Tom Cruise e Penélope Cruz. 

 

Livro: 

Gosta bastante dos livros do autor Paulo 

Coelho e seu livro favorito é “O Diário de 

um Mago”. 

 

Lazer:  
Nos finais de semana gosta de jogar poker 

amador, churrasco, sair com os amigos e 

remar caiaque. 

Um lugar: 

Gosta de viajar bastante. Mas destaca 

especialmente a Ilha de Elba na Itália, por 

ter contornado seus 110km de extensão 

com seu caiaque. 

 

 

Um ídolo:  

O ídolo perfeito seria uma mistura entre 

Ayrton Senna, Amyr Klink e Paulo Coelho. 

 

Ser professor ECV é... 

“Dedicação e Paciência”. 

 

Algumas matérias que 

ministra/já ministrou na pós e 

na graduação:  

Já ministrou aula de Mecânica dos Sólidos 

I, Mecânica dos Sólidos II e Elementos de 

Máquina II. Atualmente leciona as 

disciplinas de Estática para Engenharia 

Civil, Madeiras e Estruturas de Aço à 

Graduação e Fundamentos da Elasticidade 

na pós-graduação. 

 

Conselho para os futuros 

engenheiros: 

“Se esforçar ao máximo, aprender a 

superar os desafios, aplicar na prática o 

que muitas vezes não é visto na graduação, 

aprender a ser resiliente, autodidata e 

persistente. Eu como professor as vezes 

em que não sei o assunto, estudo bastante 

para poder ensinar. Em geral aprender a se 

virar e superar os desafios.” 

 

 

Gostou? Então curta a página do PET-ECV e 

fique por dentro de outras entrevistas com 

professores da Civil.  

 


