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Biografia: 
Nasceu prematura de 7 meses, no estado 

do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Con-

tudo, morava em uma fazenda, em São Vi-

cente, à cerca de 120 km do centro da ci-

dade. Seu pai era Engenheiro Químico e sua 

mãe Pianista.  

Morou na fazenda até os 13 anos de idade. 

Seu pai, que era prefeito da cidade, criou 

uma escola dentro do campo da fazenda. 

Dessa forma, seu primeiro e segundo ano 

primário foram feitos em casa, ensinada 

pela sua mãe. Com oito anos de idade foi 

interna na cidade São Francisco de Assis, a 

cerca de 30km da fazenda. Foi seu primeiro 

choque cultural com o mundo. No início foi 

muito difícil se acostumar, mas possuía um 

senso de responsabilidade e sabia que era 

a única maneira de ir à escola. Às vezes vi-

sitava os pais dos seus tios no final de se-

mana para poder sair do internato. 

No ano seguinte, sua irmã, um ano mais 

nova, também começou a ir ao colégio. As-

sim, se mudaram para Jaguari, que possuía 

uma escola mais fácil de se adaptar. 

Seu pai, durante esse tempo, conseguiu 

fundar um colégio estadual em São Vicente, 

onde seus pais davam aula. Sua mãe deci-

diu cursar História Natural, por isso aos 13 

anos voltaram para Santa Maria, onde se 

localizava o campus da Universidade.  

Para escolher sua graduação fez um teste 

vocacional, que resultou em Engenharia e 

Música. Optou por fazer engenharia, pois 

tinha curiosidades relacionadas às constru-

ções. Como estudou piano desde os 4 anos 

de idade fazia um curso paralelo de música.  

Em 1976, veio fazer um estágio em Floria-

nópolis, em uma construtora. Voltou para 

Santa Maria e finalizou o curso de Engenha-

ria Civil. Ao término do curso não pensava 

em ser professora. Em 1977, veio para Flo-

rianópolis trabalhar na empresa que tinha 

feito estágio. Contudo, devido à uma crise 

na área de engenharia, a empresa precisou 

demitir alguns funcionários e acabaram por 

não abrir novas vagas.  

Nessa época a Eletrosul estava contratando 

engenheiros. Assim, no final de fevereiro, 

apresentou seu currículo e lhe deram um 

prazo para contratá-la em maio. Durante 

esse período, contatou um amigo que tra-

balhava como professor na UFSC e ficou sa-

bendo que haviam vagas disponíveis.   

Dessa forma, foi contratada como profes-

sora substituta na UFSC. Durante esse perí-

odo de 2 meses, enquanto esperava a cha-

mada pela Eletrosul, adorou dar aula. Fez 

concurso para a área de estruturas. Passou 

e, quando foi chamada para trabalhar na 

Eletrosul, em maio, desistiu e decidiu con-

tinuar dando aula na Universidade.  

Foi aceita diretamente no Doutorado na 

Austrália e foi pra lá em 1995. Devido a 

uma série de percalços, acabou não conse-

guindo terminar o Doutorado.  

Voltou para o Brasil no ano 2000. Recome-

çou o Doutorado aqui no Brasil, utilizando 

dados experimentais coletados na Austrália. 

Redigiu a tese e defendeu-a em 2014.  

Área(s) de atuação: 
Atua principalmente na área de estruturas, 

mas acredita que essa área está intima-

mente ligada a materiais. 

Por que escolheu a Engenharia: 
Estava em dúvida entre música e a Enge-

nharia Civil. Acabou escolhendo a Engenha-

ria por ter muita curiosidade em saber 

como as estruturas eram construídas e 

como se sustentavam. 

Por que escolheu a carreira de 

Professor(a): 



Ao se formar não queria ser professora, por 

acompanhar a profissão desde pequena. 

Contudo, devido às oportunidades que sur-

giram, foi contratada pela UFSC em 1977. 

Após dois meses lecionando, acabou gos-

tando de ser professora e desistiu de seguir 

carreira como engenheira na Eletrosul. 

Maior desafio da carreira: 
Seu doutorado. Começou a fazê-lo na Aus-

trália e, devido algumas complicações só 

conseguiu termina-lo anos depois no Brasil.  

Maior conquista: 
Sua saúde. 

Signo: 
Não acredita muito em astrologia, mas é de 

Touro. 

Hobby: 
Escutar música, cozinhar e ler artigos sobre 

como ter uma vida saudável. 

Time de futebol: 
Não acompanha muitos os jogos, mas é co-

lorada. 

Esporte que pratica: 
Atualmente não pratica nenhum esporte, 

pois estava escrevendo sua tese, mas desde 

pequena praticava natação. Inclusive, no 

tempo que morou na Austrália, acordava às 

6 da manhã para ir nadar na água fria do 

mar, pois sentia-se muito mais disposta 

para enfrentar a correria do dia-a-dia. 

Estilo(s) musical(ais): 
Preferência por música clássica e ópera. 

Contudo, acredita que a música deve ser 

uma melodia agradável aos ouvidos, inde-

pendente do estilo musical à qual pertence. 

Alguns de seus cantores favoritos são Anna 

Netrebko, Plácido Domingo e Maria Callas. 

Filme: 
Doutor Jivago e de alguns atores italianos, 

como Sophia Loren e Marcello Mastroianni. 

Outro filme que assistiu há pouco tempo e 

chamou sua atenção foi O Discurso do Rei. 

Livro: 
Costumava ler muitos livros quando era 

mais nova, pois não havia muito o que se 

fazer durante as férias na fazenda em que 

morava. Um dos livros que mais gosta, pois 

praticamente narra a história de sua famí-

lia, é O Tempo e o Vento, de Érico Verís-

simo. 

Lazer: 
Cantar, ler sobre hábitos saudáveis e prati-

car natação. 

Um lugar: 
Florença 

Um ídolo: 
Johann Sebastian Bach, pois além de ser 

um gênio musical era preocupado com as 

pessoas ao seu redor, sua família e amigos. 

Ser professor ECV é... 
ser comprometida. 

Algumas matérias que minis-
tra/já ministrou na pós e na gra-
duação: 
Já ministrou cerca de 17 matérias na UFSC, 

atuando principalmente em matérias da 

área de estruturas. Atualmente leciona 

Análise Estrutural I na Engenharia Civil e 

Estática das Construções na Arquitetura. 

Conselho para os futuros enge-
nheiros: 
‘Os desafios do Brasil são muito grandes 

atualmente. A profundidade dos estudos 

são bem maiores do que quando me formei. 

Nós tínhamos grandes desafios, mas eram 

de grandes pontes, construir barragens, 

eram estruturas mais usuais. Com o pré-sal, 

os engenheiros enfrentarão grandes desa-

fios. Gostaria de ver meus alunos em posi-

ções chaves dessas obras, que atualmente 

são ocupadas por técnicos estrangeiros. 

Dessa forma, meu conselho é que vocês es-

tudem muito e sejam aplicados para que 

ocupem essas posições, pois quando viaja-

mos para fora do Brasil percebemos o 

quanto os brasileiros são criativos, e temos 

muito potencial para realizar coisas boas.’ 

 

Gostou? Então curta a página do PET-ECV e 

fique por dentro de outras entrevistas com 

professores da Civil.  

 


