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Biografia: 
Nasceu em Londrina - PR. Formou-se em 

Engenharia Civil na UEL; iniciou o 

mestrado na UFRGS, concluindo-o na 

USP, através de uma parceria entre as 

Universidades; mudou-se para fazer o 

doutorado sanduíche no Conselho 

Nacional de Pesquisa Canadense, em 

Ottawa, após 1 ano e meio de 

doutorado na USP. Enquanto doutorando 

no Instituto, trabalhou no grupo de 

durabilidade. Ao finalizar o doutorado, 

recebeu uma bolsa de pós-doc pelo 

Governo Canadense durante 1 ano, 

sendo contratado como pesquisador do 

Instituto. Nesse momento, começou a 

trabalhar com desenvolvimento de 

materiais especiais, com interesse para 

área de estruturas. Após 6 anos no 

Canadá, foi convidado pela USP para ser 

professor da pós-graduação por 1 ano, 

ainda através do Conselho Canadense. 

Acabou ficando 1 ano e meio na USP e 

passou no concurso para professor na 

Universidade Federal de Santa Catarina 

em 2002, onde trabalha desde então. 

Área(s) de atuação: 

Sempre trabalhou com foco em 

materiais e durabilidade. 

Por que escolheu a 

Engenharia: 

Primeiramente, a escolha foi por 

exclusão. Sempre teve boa afinidade 

com matemática e física. Optou por 

fazer a graduação em Londrina, onde 

havia apenas algumas Engenharias, 

sendo a Civil a que mais lhe atraiu. 

 

Por que escolheu a carreira 

de Professor(a): 

Desde a graduação, sempre lhe diziam 

sobre sua facilidade de explicar as 

coisas. Iniciou na pós-graduação por 

curiosidade e aperfeiçoamento, para se 

preparar para o mercado de trabalho. 

Mas como no Brasil a área de pesquisas 

e desenvolvimento acontece dentro das 

Universidades, a ideia de ser professor 

veio juntamente com essa vontade de 

ser pesquisador, pois sempre gostou de 

descobrir coisas novas, além do 

interesse de contribuir com o 

crescimento do país. 

Maior desafio da carreira: 

Na formação, o doutorado é sempre um 

grande desafio, segundo o professor, 

“uma prova de perseverança e 

resistência”. Na carreira, houve 

desafios no aspecto técnico, como por 

exemplo: entendimento de patologias 

de edifícios, análises estruturais e 

análises de durabilidade em edifícios e 

indústrias. Também considera o 

constante aperfeiçoamento profissional 

um desafio, necessário para dar aulas 

mais adequadas, entender os anseios e 

ansiedades dos alunos. 

Maior conquista: 

As duas filhas pequenas, Beatriz e Júlia, 

são suas conquistas mais importantes. A 

família constituída é uma grande 

satisfação. Outra satisfação é ver o 

avanço do curso desde seu ingresso na 

universidade, em termos de estrutura 

física disponível. 



Signo: 

Libra. 

Hobby: 

Hoje em dia, o principal hobby são as 

crianças. Gosta também de tocar violão 

para relaxar, toca desde os 10 anos de 

idade. O ciclismo já foi o seu hobby 

antigamente, mas ainda pedala forte de 

vez em quando. 

Time de futebol: 

No Brasil, Figueirense. No mundo, 

Barcelona. 

Esporte que pratica: 

Academia e RPG, jogava muito vôlei no 

Canadá. 

Estilo(s) musical(ais): 

Música clássica, hoje gosta mais de 

música popular brasileira (MPB), Djavan, 

Gilberto Gil para ouvir e tocar. Mas em 

sua casa hoje em dia as músicas que 

predominam são da Katy Perry e 

musicais da Disney, devido às filhas 

pequenas. 

Filme: 

Não gosta de filmes de violência ou 

ficção muito agitados; prefere filmes 

românticos, drama e comédia. 

Livro: 

Os últimos lidos foram de Dan Brown. Já 

leu livros de psicologia e antropologia. 

Não gosta de livros de autoajuda, nem 

leu os livros da série Harry Potter, 

brinca. Lê quase diariamente jornais e 

revistas como Estado de São Paulo e 

Veja. 

Lazer: 

Gosta de jantar e almoçar fora; apreciar 

boa comida. 

Um lugar: 

Para passear, Paris. Para viver, gostou 

muito de Ottawa, no Canadá. 

Um ídolo: Seu Pai, pela postura e 

caráter. 

Ser professor ECV é... uma 

satisfação, uma honra e um desafio. 

Algumas matérias que 

ministra/já ministrou na pós e 

na graduação: 

Ministra Técnicas de Construção Civil I e 

Patologia das Contruções. Já ministrou 

Administração da Construção, e na Pós 

ministra Ciência e Tecnologia do 

Concreto e Ciência e Tecnologia de 

Aditivos. 

Conselho para os futuros 

engenheiros: 

“Sempre façam o que vocês gostam, 

com bastante criatividade, empenho e 

responsabilidade.” 

Outras informações 

relevantes: 
 

Atualmente é Subchefe do Departamento 

de Engenharia Civil. 

Curriculum Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/671414799430366

8 

Gostou? Então curta a página do PET-ECV 

e fique por dentro de outras entrevistas 

com professores da Civil.  

 


