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Por que escolheu a Engenharia de Produção?
Conheci mais profundamente a UFSC e o curso de Engenharia de Produção quando
vim fazer um curso de especialização em Empreendedorismo. Após esta
especialização, percebi que meu perfil estava começando a mudar e eu já estava
desenvolvendo atividades e disciplinas com colegas da Engenharia de Produção da
UFF. Minha tese foi na área de Engenharia Organizacional com o tema
Relacionamento entre Sócios. Quando terminei o doutorado, consegui a transferência
definitiva de Niterói para Florianópolis. Fui muito bem acolhida aqui no
departamento.

E por que escolheu ser professora?
Assim que eu me formei iniciei o mestrado na PUC do Rio. Mas logo em seguida, fiz
um concurso para a Marinha. Estava iniciando uma vida familiar e procurava ter uma
vida mais confortável financeiramente, como também por querer experiências
práticas no campo da engenharia. Por isso, tranquei o mestrado e fui trabalhar na
Marinha. Após dois anos, consegui conciliar o meu trabalho com o mestrado, que
concluí ainda trabalhando na Marinha. Durante o mestrado, recebi
a proposta de ser professora na Escola Naval e comecei a dar a aula meio que de
repente e gostei do que estava fazendo. Depois fiz um concurso para ser professora na
UFF. Na verdade, as oportunidades iam surgindo e eu ia avaliando os prós e contras
das mudanças e experimentando...
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Como já tinha nascido o meu primeiro filho e meu marido viajava muito, as
dificuldades para conciliar a vida militar com as demandas familiares aumentaram
muito. Acabei deixando a Marinha e me tornei definitivamente uma professora do
departamento de Engenharia Mecânica da UFF. A mudança de Engenharia Mecânica
para a área de Produção, principalmente a área de Empreendedorismo, acabou
acontecendo quando fui coordenadora de curso na UFF. Nessa função eu tinha um
contato maior com todos os alunos e percebi que necessitavam de outro tipo de
orientação profissional além dos conhecimentos técnicos, ou seja, o que hoje
chamamos de desenvolvimento das soft skills. E comecei a notar que os alunos
focavam muito na parte técnica, mas acabavam “ignorando” a parte vivencial. Desta
forma, passei a me envolver mais na dinâmica de aprendizado dos alunos, tanto na
empresa júnior como também no próprio PET, lá na UFF.

Para você, o que é mais gratificante na sua profissão?
Aprender diariamente. Toda vez que eu falo algo, eu já estou aprendendo. A visão do
aluno, o que ele traz para a sala de aula, isso é outra fonte de aprendizado e de
riqueza. Uma das coisas mais gratificantes é quando o aluno aplica algum
conhecimento novo, redescobre o seu potencial e tem sucesso. Mas eu aprendo
muito, não sei o que seria de mim sem todo esse aprendizado.

E quais as dificuldades que enfrenta no dia a dia?
Eu tenho dificuldade com a rotina, essa parte mais técnica de colocar ementa e
informações em site e preparar slide, enfim lidar com as tecnologias... Outra
dificuldade é competir com essas tecnologias, que provocam distrações nos alunos
em sala de aula. Às vezes tenho algumas ideias de fazer algo mais atrativo em sala de
aula, mas não domino os procedimentos técnicos. Seria bom se eu tivesse um
monitor para cuidar disso.

Qual conselho você daria para quem planeja seguir essa carreira?
Tem que gostar. Na maioria das vezes é difícil identificarmos o caminho que
queremos seguir logo de cara, se gostamos ou não, então o jeito é experimentar. Eu
comecei experimentando, por oportunidade, eu fui gostando. O melhor sempre é
experimentar e prestar atenção na evolução dos resultados, ou seja, de como você se
sente em relação ao trabalho que está realizando, ao ambiente, enfim, se está feliz ou
não. A Marinha foi uma experiência enriquecedora e sou muito grata aos
comandantes que me desafiaram e me ensinaram. Não há erro em você
experimentar e mudar. A gente muda, nossas opiniões e gostos mudam; e tudo é
caminho.

Como é sua relação com seus alunos?
Eu acredito ser boa. Não tenho dificuldade de relacionamento. Os alunos é que
podem responder isso melhor. Eu sempre deixo a porta aberta para os alunos me
darem um feedback: e já recebi muitos; muitas vezes ao final da prova. E alguns me
deixam bastante emocionada. É muito bom!

CONHEÇA SEU
PROFESSOR
O feedback é parte essencial do processo de comunicação. Como existem palavras,
expressões, interpretações, crenças, gerações e culturas diferentes é muito
importante estar aberta aofeedback para dirimir estes ruídos de comunicação.

O que você espera de um aluno seu em sala de aula?
Eu espero a vontade de aprender, a vontade de também contribuir, porque muitas
vezes o aluno acha que já sabe e até fica calado ou apenas navegando no celular ou
no computador. No entanto, se ele se dispõe a contribuir, a estar disponível porque
alguém pode precisar do seu ponto de vista para compreender melhor um assunto,
isso enriquece a aula. Eu espero que ele esteja ali inteiro, de corpo e alma. A
curiosidade do aluno ajuda o professor a enxergar outros lados de uma questão
e contribui para o aprendizado dos colegas e também do professor. Gosto desse aluno
atento, não só para criticar, mas também para contribuir. O aluno vivo.

Qual conselho você daria para os graduandos do curso?
Acreditem no potencial de vocês. Vocês são super inteligentes e podem fazer muito.
Quanto mais o professor cobra, mais o aluno dá de si, mas há uma linha tênue entre o
quanto “puxar” o aluno e o quanto vai estressá-lo. E isso é muito difícil para nós,
professores, porque não sabemos como está o emocional de vocês e o quanto eu
posso exigir na minha disciplina, já que os alunos têm várias disciplinas com
diferentes demandas. Mas o aluno deve ter autoconfiança e, se necessário, buscar
ajuda para o lado emocional e/ou para assuntos técnicos da graduação. A maioria não
tem família aqui em Florianópolis. Isso é uma grande mudança nas suas vidas. É
muita carga de uma vez só e, às vezes, não foram preparados para essa mudança. O
aluno tem que ser mais resiliente. O aluno tem que crescer, buscar ajuda para todo
esse processo. Deve-se ir atrás daquilo que vai resolver o problema, até porque na vida
as coisas não acontecerão exatamente como você acha que deveria ser; então já se
acostume a enfrentar o que você não gosta. Está com um professor muito chato? Dê
um feedback para ele no que for possível. Você vai ter um chefe, um parceiro, um
cliente ou um colega de trabalho chatos algum dia na vida. A diferença entre reclamar
e dar feedback é que, quando você reclama, você não acrescenta em nada, mas
quando você dá um feedback, você sugere mudança também.
Ao invés de ficar só reclamando (no estilo “mimimi”) das imperfeições da universidade,
o seu papel é buscar ajuda para resolver os problemas, dar feedback com respeito
para professores e funcionários e contribuir com a solução dos diversos tipos de
problemas. Isso já é um excelente exercício de resiliência e competência para a vida
pessoal e profissional.

Como enxerga a educação no país hoje? O que poderia ser diferente?
Está mal. Já estive mais desanimada, agora estou retomando a esperança. Acredito
que a mudança deveria começar lá no início, na educação básica. O que está
acontecendo é que cada vez mais temos que baixar o nível de exigência, pois os
alunos estão chegando com menos preparo. Mas já que o aluno está aqui, o que eu
posso fazer? Relembrar algumas regras básicas, tanto de português, quanto de
atitudes e comportamentos.
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A educação de base é tão importante que pode até melhorar a saúde física e mental
da população. Sabendo ler e interpretar, você vai poder ser mais crítico em relação ao
que a mídia te oferece, vai buscar o autoconhecimento, a autoconfiança para arranjar
um trabalho com ética, você vai se alimentar melhor, vai fazer exercícios físicos e não
vai gerar tanto problema para os hospitais, que estão lotados de pacientes com
doenças advindas de má alimentação, de estresse, de depressão e distúrbios
psicológicos. Enfim, falta conhecimento e autoconhecimento, falta autoestima, falta
discernimento para saber como cada um pode amenizar o impacto no meio
ambiente e torná-lo mais sustentável para todos.
Quanto ao que podemos fazer diferente, por enquanto, estou focando nas variáveis
que tenho acesso; as que eu não tenho, eu deixo. Assim, procuro alertar os alunos
durante as minhas aulas, nos momentos em que me parece adequado. Têm atitudes
que deveriam vir da família, mas às vezes a família não tem essa competência, então
o que a escola ou a universidade puder ajudar, ela ajuda e esse conhecimento pode
até chegar à família. É um processo de educação integrada (escola – família), de bemestar, de relacionamento e de autoconfiança. Um complementa o outro.

Qual a sua opinião sobre o curso mudar para Produção Plena?
Sou a favor e sempre fui. Quando eu era chefe do departamento aconteceu de um exaluno me procurar para reclamar sobre o título que estava no diploma, pois descobriu
na hora de ser contratado que não era Engenheiro de Produção. O curso, hoje, é
muito bom, traz todas as competências necessárias, sem dúvida, porém fica essa
confusão de quem faz o vestibular ou Enem, e acha que vai ter o diploma de
Engenheiro de Produção, e se surpreende. Quando o curso for pleno vai poder
diminuir a carga de ser outra engenharia também, e aprofundar na parte de
produção. Existem cursos de Engenharia de Produção que soam como uma
“administração melhorada”. Eu acho que Engenharia de Produção tem que ter a parte
de engenharia, a parte técnica mesmo. Quando a comissão, composta por professores
experientes do nosso departamento, concluiu o estudo para a aprovação da mudança
do curso, foi sugerido que o currículo da Engenharia de Produção Mecânica seria o
mais próximo da Engenharia de Produção plena proposto. O curso, atualmente, na
essência é excelente, no contrato é desconfortável.

Como foi sua experiência na faculdade? Que tipo de aluna você
costumava ser?
Quando eu fiz a faculdade de Engenharia Mecânica na UFF, havia 38 meninos e 2
meninas. Os colegas tinham muito respeito e carinho por nós, as meninas. Nunca sofri
perseguição por ser mulher e nem bullying. As aulas na universidade eram mais no
estilo expositivas, alguns professores também davam aula no Instituto Militar de
Engenharia (IME), na Escola Naval e outros eram civis e trabalhavam em outras
empresas. Não havia facilidade de intercâmbio naquela época.
Eu não faltava uma aula. Nos cinco anos de universidade eu faltei quatro ou cinco
vezes, porque eu achava muito importante estar na aula. Nos cálculos, eu ficava em
recuperação, mas sempre era aprovada.
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A maioria dos colegas terminava o curso em cinco anos, isso era normal. A turma
seguia junta até o fim. Não fui uma aluna nota 10, mas também nunca fiquei
reprovada em nenhuma disciplina. Podíamos fazer disciplinas eletivas e uma delas,
que me marcou muito foi Oceanografia. Foi o primeiro professor que falou sobre a
questão ambiental, pois na época não se falava muito nisso. Eu fui criada na roça até
os 15 anos, então eu convivia muito com a natureza e tinha muito respeito por ela. A
falta de atenção com o meio ambiente me incomodava muito. Por isso fui fazer
Oceanografia, porque queria entender melhor como os fenômenos, na natureza,
aconteciam.

Qual sua relação com a meditação? Como começou? Qual a importância?
Começou há pouco tempo essa relação, cerca de 3 anos. A importância da meditação
hoje na minha vida é, no mínimo, 90%. Foi graças a ela que consegui superar alguns
problemas de saúde e de estresse. Para a Medicina Ayurveda, o que interfere na
doença primeiramente são as emoções, depois o estilo de vida, a alimentação e o
ambiente. No estilo de vida entra o exercício físico, por exemplo. Tudo isso vai te
integrar de forma com que você tenha uma reposta mais rápida, mais objetiva e
centrada, porque vai melhorar tudo. A mão de obra está sendo substituída pelo
“cérebro de obra” e por isso ele precisa estar saudável. Então temos que cuidar da
mente. Como estou? O que estou sentindo? Você deve acolher e integrar os
sentimentos. Identificar os sentimentos e emoções é o primeiro passo para as
mudanças. A meditação é uma ferramenta poderosa neste exercício de atenção e
percepção das emoções.

Sobre o projeto de extensão Medita UFSC, qual foi sua motivação para
criá-lo?
Com muita frequência, tenho observado a quantidade de pedidos de prorrogação de
curso, e sempre vem um histórico muito grande de acontecimentos relacionados a
problemas emocionais enfrentados pelos alunos (motivos do pedido). Existem
problemas de depressão que impactam na vida acadêmica do aluno e assim
começam as cobranças, tanto familiar quanto de si mesmo.
Quanto mais o tempo passa, maiores as pressões que o aluno recebe e vira uma bola
de neve emocional. Esses alunos precisam aprender a lidar melhor com a pressão. E,
por coincidência, eu já tinha começado a prestar mais atenção em mim mesma e
passei a fazer cursos de meditação. Nestes cursos percebi que uma simples respiração
e uma meditação já me acalmavam. Diante destes resultados animadores, comecei a
pesquisar e vi que algumas universidades e escolas já tinham esse tipo de projeto.
Pensei que isso poderia ser fácil, e começamos a fazer sem ser projeto, de forma
voluntária mesmo. Após um ano desta experiência voluntária, submeti o projeto de
extensão ao departamento, esclarecendo que a meditação pode contribuir para a
melhoria da produtividade do aluno e a diminuição do estresse.

Algo de que se orgulha?
Me orgulho de ter superado medos, entrar em ação e fazer mudanças na hora que eu
percebia que elas eram necessárias.
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De ter entrado no fluxo e ter aceitado as mudanças. Compreender esse processo
fluido da vida. Ver a cada momento o que posso fazer, em que eu posso contribuir. Por
exemplo: eu queria ser engenheira nuclear. Decidi fazer engenharia porque em 1975 o
Brasil assinou acordo de energia nuclear com a Alemanha e eu achei isso fantástico.
Como esse curso ainda não havia no Brasil optei por fazer engenharia mecânica e
depois a pós-graduação em Nuclear. No entanto, ao me dar conta do lixo que a
energia nuclear produzia, percebi que não queria mais este caminho e mudei. O meu
grande sonho é contribuir para que as pessoas sejam mais éticas e mais sustentáveis.
Agora, por exemplo, tenho vontade de trabalhar para melhorar a consciência da
população sobre todos os tipos de lixo.

Como é você fora da universidade? Hobbies?
Gosto de praia, de natureza, de fotografia. Quero fazer um curso de fotografia. Já
pintei. Gosto dessa parte de inventar coisas do nada. Ultimamente, tenho feito ”arte”
na cozinha. Sempre gosto de fazer coisas diferentes. Gosto de cinema e de teatro. Já
fiz um curso de dramatização e de dança. Gosto de assistir patinação artística. Adoro
viajar com a família, conhecer lugares novos, mesmo que seja aqui perto.

Filme e livro favorito?
Filme brasileiro: O Divã, pois dá para refletir sobre muitas situações do dia a dia.
Filme histórico: Os Miseráveis. Comédia: Mamma Mia, principalmente pelas músicas
do ABBA, que eram da minha juventude e da mensagem sobre os filhos que vão para
o mundo seguir o caminho deles.
Livro: O Menino do Dedo Verde foi o primeiro livro que eu li e que me marcou muito.
Ele tem ensinamentos para a vida inteira. Em geral, gosto dos livros que falam de
autoconhecimento. Atualmente, tenho lido livros de meditação e de sabedoria Hindu.
Estou mais focada nisso, pois é através deles que estou tirando inspiração para o meu
trabalho.

Um ídolo?
Todo mundo tem alguma imperfeição, alguns “defeitos” e limitações. Acho que não
tenho, de fato, um ídolo. Talvez Jesus Cristo, ou os grandes mestres que já existiram.
Ídolo é uma referência, uma inspiração. Ontem vi uma frase de Alejandro Jodorowsky,
um psicólogo chileno que eu não conhecia, mas quanto mais eu lia sobre ele mais eu
descobria que estava concordando com tudo que ele escreve. Todos estamos aqui só
de passagem. Então, eu diria que os grandes mestres da sabedoria humana e
espiritual são os meus ídolos.

Uma frase que você gosta?
Tem uma bem antiga que o meu chefe na Marinha me disse na época em que eu
estava lá:
“Caminhante não há caminho, caminho se faz ao caminhar.”
Esta frase me trouxe a sabedoria de que não precisamos (e nem conseguimos!) ter
todas as informações e certezas antes de começar e que, no meio de tantas
possibilidades, o caminho é você quem faz.
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E, também, do Fernando Pessoa:
“Para ser grande, sê inteiro: nada
Te exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.”

