
Conheça seu 
Professor 

Nome: ÂNGELA DO VALLE 

 
Biografia: 
Nasceu em Porto Alegre – RS. Formou - 

se na PUC-RS e fez mestrado e 

doutorado na Politécnica da USP. 

Morou em Porto Alegre até 1990, 

mudou-se para São Paulo, onde viveu 

por 5 anos (1991-1995), e reside em 

Florianópolis desde então. Entre a 

formatura da graduação e o mestrado, 

trabalhou um ano em um escritório de 

projetos de estruturas, em Porto 

Alegre. 

 

Área(s) de atuação: 
Principalmente com estruturas e 

construções em madeiras, com 

enfoque em projetos, detalhes 

construtivos, inspeção e diagnósticos, 

incluindo construções históricas. 

 

Por que escolheu a 

Engenharia: 
Cursava o primeiro ano de Arquitetura 

na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, quando sentiu a 

necessidade de uma complementação 

ao curso. Sendo assim, iniciou 

também o curso de Engenharia Civil 

na PUC-RS. Devido ao gosto pelo curso 

e pelas disciplinas de estruturas, 

acabou escolhendo como caminho a 

Engenharia Civil. 

 

Porque escolheu a carreira de 

Professor(a): 
Inicialmente, quando estava na 

graduação, não pensava em seguir a 

carreira acadêmica. Iniciou o 

mestrado em busca de mais 

conhecimento, mas o contato com a 

academia e com a pesquisa instigou a 

vontade de seguir a carreira de 

professora,que se intensificou durante 

o doutorado e diante da oportunidade 

de prestar concurso para lecionar na 

Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

 

Maior desafio da carreira: 
Quando foi convidada a lecionar um 

curso de mestrado de estruturas 

históricas na Universidade de Pádua, 

na Itália. O curso era ministrado em 

inglês e havia alunos de diversas 

partes do mundo. A turma 

heterogênea trouxe os desafios da 

comunicação e da compreensão das 

diferentes culturas, os quais 

resultaram numa interessante e bem-

sucedida experiência. 

 

Maior conquista: 
As diversas conquistas do dia a dia. 

Uma delas é a oportunidade de 

constatar a contribuição do professor 

na formação de um ex-aluno, quando 

este reconhece a importância da 

disciplina na sua formação e atuação 

profissional. 

 

Signo: 
Gêmeos. 

 



Hobby: 
Ler, não apenas textos vinculados à 

Engenharia, como também sobre 

relações humanas, comportamento do 

homem e dos animais. 

 

Esporte que pratica: 

Pilates e caminhada. 
 

Estilo(s)musical(ais): 
Bossa Nova, MPB e New Age. Também 

gosta de Adele e da banda Coldplay. 

 

Filme: 
2001, Uma Odisseia no Espaço; Amor 

Além da Vida. 

 

Livro: 
Admirável Mundo Novo, do escritor 

Aldous Huxley. 
 

Lazer: 
Brincar com a gata de estimação, 

Pantera. 
 

Um lugar: 
Veneza, Itália. Uma cidade diferente 

do padrão com o qual estamos 

habituados, e que modifica a nossa 

perspectiva de uma cidade. 

 

Um ídolo: 
Jesus Cristo. 

 

Ser professor ECV é... 
Uma grande responsabilidade, pois o 

curso de Engenharia Civil da UFSC é o 

melhor do estado, e isso faz com que 

os professores tenham que manter e 

melhorar esse padrão. 

 

Algumas matérias que 

ministra/já ministrou na pós e 

na graduação: 
Na graduação, ministra Estruturas de 

Madeira e já ministrou Análise 

Estrutural I. Na pós-graduação,já 

ministrou Ligações em Estruturas de 

Madeira, Fenômenos Patológicos em 

Construções de Madeira, e Placas e 

Cascas. 

 

Conselho para os futuros 

engenheiros: 
O melhor conselho é que sempre 

busquem aprendizado e atualização, 

seja por meio da leitura ou da 

participação em seminários e cursos, 

pois na Engenharia Civil as coisas 

renovam-se muito rápido. 

 

Outras informações 

relevantes: 
É membro integrante do Grupo 

Interdisciplinar de Estudos da Madeira 

(GIEM) desde 1999 e atualmente é 

responsável pela sua Coordenação. 

 

Currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/603565317144751
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Gostou? Então curta a página do PET-

ECV e fique por dentro de outras 

entrevistas com professores da Civil.  

 

 

http://lattes.cnpq.br/6035653171447518
http://lattes.cnpq.br/6035653171447518

