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Biografia:   
 

Sou nascido e criado em Florianópolis. 
Nasci na maternidade Carmela Dutra, como 
inúmeros outros manezinhos da ilha. Sempre 
morei em Florianópolis, no mesmo endereço, 
na mesma casa. Quando criança, era muito 
tranquilo, nunca dei muito trabalho aos meus 
pais. De vez em quando quebrava o tornozelo, 
ou cortava os dedos e recebia alguns pontos, 
o que creio que seja normal entre a 
criançada. No entanto, majoritariamente, 
passava a maior parte do tempo dentro de 

casa, em frente à televisão, jogando vídeo-
game. Hoje estou com 28 anos e atualmente 
estou cursando administração e recursos 
humanos em nível técnico, termino final 
desse ano. Além disso, fui aprovado no 
vestibular 2020 da UFSC e inicio o curso de 
Secretariado Executivo agora em 2020.2. 

 
Funções no Departamento: 
Meu cargo é Auxiliar Administrativo. Minha 
função é prestar auxílio ao chefe de 
departamento e ao chefe de expediente, 
com enfoque na gerência patrimonial do 
departamento. 

 

Por que escolheu trabalhar na 

UFSC/ECV? 
 
Na verdade, não tive escolha. Comecei a 
trabalhar no Departamento de Engenharia 
Civil porque assim foi determinando pelos 
meus superiores. 

 

Há quanto tempo trabalha no 
Departamento de Engenharia 
Civil?  
Desde maio de 2015. Completando 5 anos 
agora em 2020. 
 

Um momento marcante nesse 
período de trabalho:   
Inauguração do bloco de ligação do 
departamento. 
 

Maior conquista: 
Ter sido aprovado em 1º lugar no vestibular 
da UFSC para o curso de Secretariado 
Executivo. 
 

Signo: 
 
Áries. 

 

Hobby:  
Gosto de jogar vídeo-game e andar de 
bicicleta. Entusiasta em astronomia. 
 

Esporte:  
Ciclismo. Além disso, gosto de correr. Gosto 
de MMA também, já pratiquei e pretendo 
voltar a praticar quando puder. 
 

Time favorito:  
Não torço para nenhum time. 
 

Estilo musical:  
Antena 1 FM (sim, rádio FM). 
 

Filme:  
Todos os filmes do Quentin Tarantino. Além 
disso, Interestelar, O Procurado, Watchmen 
(o filme de 2009), a Trilogia do Senhor dos 
Anéis, a trilogia do Poderoso Chefão, O 
Grande Truque, O Náufrago, Seven - Os 7 
Crimes Capitais... caramba, têm muitos 
filmes bons! Provavelmente ainda vou deixar 
alguns passar. 
 

Livro: 
 
O Monge e o Executivo. 
 

Lazer:  
Sinônimo máximo de lazer pra mim é jogar 
vídeo-game tomando cerveja. 
 

Um lugar: 
 
Existe um lugarzinho chamado Três Riachos, 
que fica lá pro interior de Biguaçu, cujo 
poucas pessoas conhecem. É mato adentro, 
onde o asfalto chegou só recentemente. 
Tenho avós lá. Meu objetivo final de vida é ir 
morar naquela região. 
 
 
 



Um ídolo: 
 
Nikola Tesla (um dos maiores gênios da 
história, demasiadamente desvalorizado), 
Albert Einstein, Neil de Grasse Tyson e Hideo 
Kojima (grande gênio, diretor de games). 
 

Ser STA no ECV é ... 
Trabalhar no ECV é deveras trabalhoso! 
(risos). 
 
 
Gostou? Então curta a página do PET-ECV e  
fique Gostou? Então curta a página do PET-
ECV e fique por dentro de outras entrevistas.


