
Conheça seu 
Professor 

Nome: Vivian da Silva 
Celestino Reginato 

 

Biografia: 
Nascida em Porto Alegre, mãe de 4 filhos, 

iniciou os estudos no curso técnico de 

Hidrologia e lá se interessou pela área de 

Topografia. Então, escolheu Engenharia 

Cartográfica na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) e graduou-se 

rapidamente, em apenas 4 anos. Logo após 

a conclusão da graduação, foi aprovada 

para o mestrado em Sensoriamento 

Remoto e, durante sua elaboração, foi 

aprovada em um concurso da Eletrosul e 

veio para Florianópolis. Em seguida, após 

concluir o mestrado, foi convidada pelo 

professor Jurgen Wilhelm Philips para fazer 

seu doutorado em Engenharia Civil na UFSC. 

Em 2015, teve oportunidade de fazer o pós-

doutorado em Portugal sobre Modelação 

Geográfica e Gestão Territorial pela 

Universidade Nova de Lisboa e, ao retornar, 

ingressou na área acadêmica em 2018. 

 

Área(s) de atuação: 
Sua principal área de atuação é a 

Cartografia e a Topografia, com enfoque 

em Modelagem Conceitual. 

 

Por que escolheu a 

Engenharia:  

Escolheu a Engenharia Cartográfica por ter 

gostado de Topografia durante seu curso 

técnico e também por ser um curso noturno, 

possibilitando conciliar trabalho e estudos. 

Ainda, acredita que é uma das engenharias 

mais românticas, pois une a matemática e 

física com a parte artística da cartografia 

e do desenho. 

 

Por que escolheu a carreira de 

Professora: 

Gosta de ensinar as pessoas a pensar, ter 

raciocínio por meio da dialética. Percebeu 

vocação para tal ao ser monitora de 

topografia durante a graduação e ao 

realizar treinamentos enquanto trabalhava 

na Eletrosul. 

Maior desafio da carreira:  

Conciliar a carreira com a família, 

principalmente enquanto trabalhava na 

Eletrosul devido a quantidade de viagens 

realizadas à trabalho. 

 

Maior conquista:  

Se orgulha bastante por ter concluído a 

graduação em apenas 4 anos e seu 

doutorado após muitas dificuldades, 

conciliando os estudos com trabalho e 

família. Também considera ser professora 

na UFSC uma grande conquista. 

 

Signo:  

Gêmeos. 

 

Hobby:  

Leitura. 

 

Esporte:  

Andar de bicicleta. 

 

Estilos musicais:  

Música clássica e MPB. 

 



Filme:  

Cinema Paradiso. 

 

Livro:  

Amor nos Tempos do Cólera. 

 

Lazer:  

Gosta de tomar chimarrão, ler, andar de 

bicicleta e caminhar na praia com a família. 

 

Um lugar:  

Matera, Itália. Gosta da arquitetura 

diferenciada que é praticada no local, 

conhecida como arquitetura negativa. 

 

Um ídolo:  

O filósofo Sócrates, pois acredita que foi 

alguém de muita importância na história da 

humanidade por ter estabelecido diálogo 

como forma de conhecimento. 

 

Ser professor ECV é... 

“É um grande orgulho e experiência de 

vida”. Diz que estar numa universidade é 

um aprendizado diário, um 

entrelaçamento de conhecimentos entre as 

gerações presentes nesta. 

Algumas matérias que 

ministra/já ministrou na pós e 

na graduação:  

Leciona Topografia I e II à graduação de 

Engenharias Civil, Sanitária, de Produção 

Civil e Geologia. Também leciona à pós-

graduação PPGTG a disciplina de 

Modelagem Conceitual Multi. 

 

Conselho para os futuros 

engenheiros:  

“Sejam curiosos e não percam a vontade de 

aprender”. Acredita que quem é curioso, 

não teme o aprendizado e sempre busca o 

conhecimento, algo que não pode ser 

ensinado em sala de aula. 

 

 

 

Gostou? Então curta a página do PET-ECV e 

fique por dentro de outras entrevistas com 

professores da Civil. 

 


