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Biografia: 
Nasceu em Belém do Pará-PA. Formou-se 

em Engenharia Civil na UNAMA – 

Universidade da Amazônia e em seguida 

começou a trabalhar na construção civil; 

posteriormente veio para Florianópolis 

para realizar mestrado e doutorado na 

UFSC, atuando também como professor 

nas universidades particulares. Após o 

término do doutorado, 

concomitantemente lecionou nas 

universidades particulares e trabalhou em 

empresas de projetos de 

dimensionamento de estruturas de 

contenção, estradas e obras de arte 

especiais (OAE). Em 2010 tornou-se, 

através de concurso, professor da UFSC 

com dedicação exclusiva. Agradece pelos 

conhecimentos adquiridos no 

desenvolvimento de projetos e ressalta a 

importância dos mesmos à sua vida 

pessoal e acadêmica. 

Área(s) de atuação: 
Atuou na construção civil, projetos de 

estradas e OAE; possui pós-graduação em 

Geotecnia, trabalhando em projetos com 

a Geografia e a Geologia.  Destaca a 

importância dos conhecimentos obtidos 

por perspectivas além da engenharia, que 

permitem uma percepção mais ampla dos 

fenômenos abordados no decorrer curso. 

Por que escolheu a 

Engenharia: 

Teve influência de seu irmão mais velho, 

Engenheiro Civil; e também de seu pai, 

que sempre recomendou a área.  

 

Por que escolheu a carreira 

de Professor(a): 
Durante o mestrado surgiu a oportunidade 

de lecionar, foi quando percebeu que 

tinha afinidade pelo ensino e pesquisas. 

Através do doutorado aprofundou seus 

conhecimentos e a didática. A carreira de 

professor veio, então, de forma natural. 

Maior desafio da carreira: 
Durante a formação, o mestrado e o 

doutorado foram os grandes desafios, 

ainda mais sendo realizados em paralelo 

com outras atividades profissionais. 

Durante o período que trabalhou nas 

empresas, o maior desafio foi a 

conciliação dos trabalhadores das obras, 

necessitando “jogo de cintura”. 

Maior conquista: 
Conclusão do mestrado e doutorado; e 

ingresso, através do concorrido concurso, 

para professor na Universidade Federal de 

Santa Catarina, onde pode atuar na área 

de pesquisa e ensino.  

 

Signo: Câncer. 

Hobbys: 
Além dos esportes, toca guitarra na sua 

banda de Rock, uma vez a cada duas 

semanas. 

 

Time de futebol: Flamengo.  

Esporte que pratica: 
Atualmente o esporte praticado é o 

futebol - duas vezes por semana - pelo 

qual tem grande afinidade; e frequenta a 

academia diariamente. 

Estilo(s) musical(ais): 
Seu estilo musical preferido é o Rock, 

tendo como uma das consequências a sua 

banda. Entretanto, em outros ambientes 

tem um gosto bem eclético. 



Filme: 
Gosta de filmes de ação como Matrix, 

ultimamente tem assistido mais filmes 

com seus filhos, como Os Vingadores. 

 

Livro: 
Musashi – Yoshikawa, Eiji; que conta a 

história de um samurai japonês. Também 

gosta de O Senhor dos Anéis - J. R. R. 

Tolkien.  

Lazer: 
Gosta muito de praticar esportes, tocar na 

sua banda e brincar com seus filhos. 

 

Um lugar: 
O melhor lugar é a sua casa, devido a 

rotina de trabalho acaba permanecendo 

muito tempo fora de casa, valorizando 

ainda mais o tempo que pode dedicar a 

sua família.  

 

Um ídolo:  
Seus maiores ídolos estão na sua família, 

principalmente seu pai. Em relação aos 

esportes, admira o maior ídolo do clube, 

Zico. Além dele, destaca David Gilmour, 

guitarrista e  vocalista da banda 

inglesa Pink Floyd. 

Ser professor ECV é.… uma 

satisfação muito grande, considera como 

o topo da sua carreira. Na universidade, 

além do ensino e extensão, pode 

trabalhar com pesquisas, área que gosta 

muito. Ressalta a grande satisfação que 

tem ao contribuir com a formação de seus 

alunos, seja através do conhecimento 

especifico ou dos diferentes pontos de 

vista que pode trazer ao estudante 

durante as disciplinas que leciona. 

Algumas matérias que 

ministra/já ministrou na pós e 

na graduação: 
Na graduação ministra as disciplinas de 

Mecânica dos Solos I e II. Na pós-

graduação ministra as disciplinas de 

Mapeamento Geoambiental, no Programa 

de Pós-Graduação em Gestão Territorial e 

Transportes; e Geotecnia Aplicada a 

Riscos, no Programa de Pós-Graduação em 

Desastres Naturais. 

Conselho para os futuros 

engenheiros: 
“Na graduação, muito alunos reclamam 

que não precisam de algumas disciplinas, 

e acabam não dando tanta ênfase a elas, 

com a visão de que em sua área de 

trabalho futuro não irão utilizá-las. No 

entanto, hoje em dia, os estudantes 

necessitam cada vez mais possuir um 

conhecimento amplo, em diversas áreas. 

Isso porque a maioria ainda não tem 

definição da futura área de trabalho e, 

mesmo os que já possuem, podem acabar 

trabalhando em outra área em função das 

oportunidades de emprego mais restritas. 

Assim, é importante não dar destaque 

apenas para disciplinas específicas, e sim 

se dedicar a todas elas com o mesmo 

empenho, para formar um conhecimento 

global”. 

Curriculum Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/8799595216218651 

 

 

 

 

 

Gostou? Então curta a página do PET-ECV 

e fique por dentro de outras entrevistas 

com professores da Civil.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guitarrista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vocalista

