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BIO 

Atualmente sou coordenador técnico de projetos de dados e geotecnologias com impacto socioambiental 

na Ecostage e, com mais de 8 anos de experiência em criação de soluções, sou um entusiasta da cultura 

Data-driven. Anteriormente atuei como desenvolvedor e consultor em projetos em diversas áreas como a 

da pesquisa e ciência brasileira, saúde e indústria para melhorar os resultados através da ciência de dados 

e interfaces intuitivas. Minha atual expectativa de crescimento profissional é atuar na transformação de 

dados em resultados através dos conhecimentos e oportunidades que tive até esse momento. 

FORMAÇÃO 

2016-2019 

Mestrado em Ciência da Computação/UFPel  

Uma abordagem de extração de grafite com multiagente e identificação por CNNs com a dissertação 

realizei a identificação e classificação de grafites a partir de redes neurais convolucionais e extração de 

grafites de images através de um sistema multiagendas capazes de percorrer ruas com informações 

provenientes do Google Maps e OpenStreetMaps. O projeto foi financiado e premiado pelo Google 

Research Awards for Latin America 2016. 

 

2010-2015 

Graduação em Ciência da Computação/UFPel  

Currículos Lattes: Expansao Automática de Termos baseada em Ontologia propus um mecanismo de 

busca que permita uma melhor experiencia de uso, aumentando a relevância dos resultados, através da 

expansão de vocábulo dos currículos dos pesquisadores, retornados a partir de uma busca fornecida pelo 

usuario.  

 
2008-2010 

Graduação História/UFPel  

durante os dois anos de curso, que realizei parcialmente, participei do projeto entre a UFPel e o Hospital 

Santa Casa com focado no Museu da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas sobre o acervo de objetos da 

saúde.  

 

 
2007 

Graduação Administração/UnoPar  
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Na realização parcial do curso de Administração pela instituição UnoPar no ano de 2016 tive a oportunidade 

de compreender melhor a gestão empresarial. 

 

EXPERIÊNCIAS  

 

2021-atua l  

Ecostage. 

Coordenador Técnico de projetos na Ecostage, atuando transversalmente nas equipes de 

desenvolvimentos, infraestrutura e UI/UX das plataformas MapBiomas Alerta, MapBiomas Brasil, 

plataforma e aplicativo da Produzindo Certo, Imaflora, Monitoree e outros projetos envolvendo 

geotecnologias aplicado a desafios socio-ambientais.  

Geotecnologia, PostGis, Geoserver, SCRUM, Full-Stack, Ruby on Rails, Elasticsearch, React Native, Expo, Figma, DevOps, GCP, AWS. 

 

2020-2021 

Anascience. 

Consultor para projetos de inovação, aplicação de inteligência e aplicação de Design for Innovation e 

Design Thinking para projetos de P&D clientes. 

Ciência de dados, Inteligência Analítica, Python, Jupyter Notebook, Design for Innovation, Design Thinking, Marketing Growth 

 

2015-2020 

Indeorum 

Sócio Fundador, Product Owner, Full-stack e Sócio Fundador da Indeorum me aprofundei nos 

conhecimentos de no ambiente da ciência de dados. Nela desenvolvi sistemas de gestão de competências, 

intercomunicação de repositórios de informação, trabalhei com design de informação aperfeiçoando 

habilidades na área da UI/UX, gestão, arquitetura e execução de projetos. 

Ruby on Rails, Ciência de dados, Aprendizado de Máquina, Inteligência Artificial, MySQL, MongoDB, CSS/JS, Python,  Nginx, AWS 

 

2015-2020 

Candy Valley 

Presidente Fundador da Associação as startups Candy Valley auxiliamos na conexão das startups locais 

com o ecossistema nacinal empreendedor.  

 

2020-2021 

Fundação CENAG 

Conselheiro Curador do CENAG (Fundação Centro de Agronegócios) venho auxiliando a expressar a 

vontade dos instituidores e conectando a instituição a novas oportunidades de negócios na área do 

agronegócio.  
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2016-2020 

RBA 

Administrador Linux junto a ABA parcipei da revista (RBA) e congresso (CBA) na Associação Brasileira de   

na administração e suporte dos sistemas de gestão e também atuei na equipe editorial construindo o 

sistema de suporte e atualização dos sistemas da gestão.  

OJS, Linux, Help Desk, PHP, Mysql, VPS, Apache2 

 

2014-2015 

HUT8 

Como Presidente Fundador da empresa júnior para permitir que os alunos da Ciência da Computação pude 

criar projetos inovadores e trabalhar com diversas tecnologias. Nela expandi minhas habilidades de 

interlocução, liderança e gestor de projetos com uma equipe de 20 pessoas e diversos projeto.  

Gestão de Projeto, Ruby on Rails, MySQL, Elasticsearch, iOS - Objective-C, Android – Java, Linux, Python, Scrum 

 

2015-2016 

LabUrb/UFPEL 

Desenvolvedor trabalhei com PHP (Codeigniter) e MySQL para o desenvolvimento do sistema 

georreferenciado para o LabUrb da UFPel aplicar na região de fronteira do Brasil com o Uruguai.  

Georreferenciamento, PHP, MySQL, Linux 

 

2015-2016 

CIT-UFPEL 

Desenvolvedor trabalhei com PHP (Codeigniter) e PostgreSQL para o desenvolvimento do sistema 

acadêmico da UFPel. Neste período desenvolvi o CobaltoApp, um app para Facebook, para ajudar alunas a 

receber notificações do sistema acadêmico. Por fim trabalhei com o sistema legado de gestão acadêmica em 

PHP/MySQL e na administrava do servidor Linux.  

PostgreSQL, PHP, MySQL, Linux, Scrum 

 

2011 

Museu/SCP 

Restaurador e Arquivista do acervo histórico do Museu da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas onde 

pude colocar em prática o conhecimento aprendido no curso do bacharelado em história. 

Acervo, Museu, Restauro, Estágio 
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