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BIO
Sou um apaixonado pela cultura Data Driven e inovação, com mais de 6 anos de experiência em criação
de soluções, já atuei do desenvolvedor a consultor em projetos em diversas áreas como a da pesquisa e
ciência brasileira, saúde e indústria para melhorar os resultados através de dados e interfaces intuitivas.
Hoje tenho atuado para auxiliar empresas a transformar seus resultados através do que aprendi até aqui
conforme evoluo meus conhecimentos através de grandes oportunidades.

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 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
realização parcial do curso de Administração pela instituição UnoPar no ano de 2016, no qual tive a
oportunidade de compreender melhor a gestão empresarial.

EXPERIÊNCIAS
2020-2021

Anascience.
Consultor para projetos de inovação, aplicação de inteligência analítica a negócios e aplicação de Design
for Innovation e Design Thinking para projetos de P&D clientes.

2015-2021

Indeorum
Sócio Fundador, Product Owner e Full-stack Sócio Fundador da Indeorum emergi 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.

2015-2021

Candy Valley
Presidente Fundador da Associações 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.

2016-2020

RBA
Administrador Linux junto a ABA parcipei da principal revista (RBA) e congresso (CBA) de agroecologia do
país na administração e suporte dos sistemas de gestão. Com a equipe editorial construímos o sistema de
suporte e atualização dos sistemas da gestão.
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2014-2015

HUT8
Presidente Fundador da empresa júnior para permitir que os alunos da Ciência da Computação podessem
criar projetos inovadores e trabalhar com diversas tecnologias. Nela expandi minhas habilidades de
interlocção, liderança e gestor de projetos com uma equipe de 20 pessoas e diversos projeto.

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.

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. Nos últimos anos no CTI trabalhei com um sistema de PHP/MySQL e administrava o
sistema Linux.

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.
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