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Objetivos
Que a cada novo dia eu encontre um novo desafio.
Conhecimento torna-se conhecimento, quando está na cabeça de todos.
Áreas de Interesse
Arquitetura/análise/desenvolvimento de jogos, Pesquisa/desenvolvimento científico e tecnológico, Metodologias ágeis de
desenvolvimento.
Formação Acadêmica
Fev-2006 / Mar-2008: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Mestrado em Computação
Eu pesquisei em tempo integral na fronteira do conhecimento na área de computação gráfica, especialmente em técnicas de
renderização, processamento de imagens e métricas perceptuais para indivíduos daltônicos.
Tecnologias: VS2005, C++, STL, CG, GLSL, OpenGL, GPU.
Orientador: Prof. Dr. Manuel Menezes de Oliveira Neto (oliveira at inf dot ufrgs dot br).
Fev-2001 / Jul-2005: Universidade Regional de Blumenau (FURB) – Graduação em Ciências da Computação
Eu representei o time da FURB nas Maratonas de Programação Sul-Americanas da ACM em 2002 e 2003. Desenvolvi dois projetos
open-source como resultados de trabalhos de disciplinas. Meu projeto final da graduação (TCC) foi um sistema de captura óptica de
movimento e animação de personagens virtuais 3D.
Orientador: Prof. Dr. Paulo César Rodacki Gomes (rodacki at inf dot furb dot br).
Idiomas
Português (nativo) e Inglês.
Experiência Profissional
Abr-2008 / Atual: Hoplon Infotainment. – Análise, desenvolvimento e manutenção de jogos
Empresa especializada no desenvolvimento de canais de mídia baseados em jogos online. Eu sou colaborador do projeto bitverse, uma
ferramenta para construção de mundos virtuais. Esta ferramenta é utilizada pela empresa para o desenvolvimento do jogo Taikodom.
Eu também colaboro com o projeto Serious Games, onde a empresa desenvolve jogos especializados para treinamento.
Tecnologias: Eclipse, VS2005, Java, C++, JUnit.
Metodologia: Scrum
Mar-2004 / Jan-2006: Senior Sistemas Ltda. – Análise, desenvolvimento e manutenção de tecnologia
Empresa especializada em sistema para gestão da informação, figurando entre as três maiores empresas no Brasil para este tipo de
solução. Eu fui colaborador do departamento de tecnologia, com trabalho integral no projeto Jakare, um framework para
desenvolvimento de aplicações J2EE. Este framework é utilizado no desenvolvimento da próxima geração de produtos da empresa.
Era desenvolvedor da equipe responsável pelo módulo de acesso ao banco de dados e linguagem de programação do framework. O
principal requisito para o driver de acesso ao banco de dados é atender de 10 a 10.000 usuários simultâneos (alta-escalabilidade). A
linguagem de programação do framework permite que os desenvolvedores de negócios escrevam suas regras apenas uma vez e
executem em qualquer lugar (portabilidade, interoperabilidade).
Tecnologias: Eclipse, Java, JUnit, JavaCC, Velocity, OQL, Oracle, SQLServer, MySQL.
Metodologia: RUP
Jul-2002 / Fev-2004: Diativa Informática Ltda. – Análise, desenvolvimento e manutenção de sistemas
Empresa especializada em sistemas para integração e troca eletrônica de dados entre parceiros comercias (EDI). Eu fui responsável
pelo projeto Diativa WebPlan e pelos módulos de integração entre fornecedores de autopeças e montadoras, integração entre
empresas têxteis da região com grandes magazines americanos, e integração de reguladores e seguradoras de veículos. Eu também era
responsável técnico pela pesquisa e conhecimento da plataforma .NET na empresa.
Tecnologias: VS6, VS2003, VB, VB.NET, XML, WebServices, Access, Oracle.
Ago-1998 / Jan-2002: Explorer Fashion Ltda. – Manutenção em informática e desenvolvimento de sistemas
Empresa do ramo têxtil. Eu era responsável pela instalação e manutenção de softwares, hardwares e redes locais. Também era
responsável pelo treinamento dos usuários na utilização dos recursos de informática e pelo desenvolvimento dos softwares internos.
Tecnologias: VS6, VB, Access.

Fev-1997 / Atual: Programador autônomo
Eu desenvolvi 8 softwares específicos: sistema de controle de cobranças (escritórios de cobrança), controle de comissões
(representantes), controle têxtil (confecções), controle de métodos e tempos (confecções), avaliação de pacientes (clínicas de
fisioterapia), controle de caixa mensal e gestão de custos.
Tecnologias: Eclipse, VS6, Java, VB, Wicket, Hibernate, Access, SQLServer, MySQL, HSQLDB, Jetty.
Projetos Software Livre
Jan-2006 / Atual: Priki (http://www.wiki.com.br) – Desenvolvedor
Priki é um Wiki onde o usuário não precisa de tags ou padrões para relacionar as suas palavras chaves.
Tecnologias: Eclipse, Java, JavaCC, WebWork, Velocity, Prevayler, Tomcat.
Fev-2005 / Atual: Apollo (https://apollo.dev.java.net) – Líder de projeto
Apollo é uma ferramenta para a captura óptica de movimentos e animação de personagens virtuais 3D.
Tecnologias: Eclipse, Java, JavaCC, JMF, JOGL.
Fev-2005 / Set-2007: SnailDB (https://snaildb.dev.java.net) – Líder de projeto
SnailDB é um driver JDBC para Prevayler utilizado para persistir dados relacionais em bases orientadas a objetos.
Tecnologias: Eclipse, Java, JUnit, JavaCC, Velocity, JDBC, Prevayler.
Abr-2004 / Set-2007: BabaXP (http://www.babaxp.org) – Líder de projeto
BabaXP é uma ferramenta para o gerenciamento de projetos que utilizem a metodologia XP.
Tecnologias: Eclipse, Java, JUnit, Swing, Prevayler.
Mar-2004 / Atual: JavaFree (http://www.javafree.org) – Colaborador
JavaFree é uma das maiores comunidades Java (virtual) no mundo.
Prêmios
Great Ideas para o projeto BabaXP na Java Tools Community (2004).
Melhor programador da Maratona 24 horas da FURB (2004).
Cursos e Certificações
Certificado Microsoft Certified Professional – Developing and Implementing Web Applications with .NET;
Curso de Desenvolvimento de aplicações Web com J2EE;
Curso de Linux Avançado;
Curso de Retórica e Oratória
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