
Educação
2010 - 2017
(Esperado) Engenharia de Informação Universidade Federal do ABC

Santo André, São Paulo
Progresso Atual: 94%
Trabalho de Conclusão: Redes Definidas por Software

2010 - 2013 Bacharelado em Ciência e Tecnologia Universidade Federal do ABC
Santo André, São Paulo

Pesquisa
2015 - 2017 Engenharia de Informação Universidade Federal do ABC

• Investigação da evolução dos sistemas de rede e sua dinâmica.
• Proposta para as redes atuais para que seja possível suprir seu
crescimento gerando poucos impactos na estrutura existente com
o uso do conceito de redes definidas por software

• Utilização de SDN-WIFI para simulação de ambientes de mobili-
dade.

Experiência
Dezembro 2003
Atual Analista de Suporte Técnico Nível II Impacta Tecnologia

• Atuação na Área de suporte Técnico à infraestrutura.
• Responsável por preparar ambientes para treinamentos de baixa,
média e alta complexidade.

• Liderança de equipes de preparação e facilities, resolução de prob-
lemas de acordo com o tipo e situação-caso.

• Estudo e provimento de soluções que otimizam a infraestrutura at-
ual, garantindo economia de energia e recursos tecnológicos.

• Sistemas de virtualização (VMWare) e computação em nuvem (VS-
pace e Azure), projetos e soluções para automatização de proces-
sos.

Novembro 2005
Maio 2006 Supervisor de Cabeamento Estruturado Apogee Consultoria

Novartis

• Supervisão de migração de sistema de cabeamento estruturado em
Backbone e cabeamento vertical

• Acompanhamento de As-Built com equipe de engenheiros e ar-
quitetos.

• Migrações de sistemas de fibra óptica em datacenter, e CP’s em
cabeamento horizontal.

• Implementação da Solução CommScope Sistimax.
Março 2004
Novembro 2004Instalador de Infraestrutura de Redes NWS Engenharia

• Prestador de serviços de migração de cabeamento estruturado.
• Projetos de mudança de Lay-Out, As-Built, migração de categoria.
• mudança em pontos de PABX para cabeamento dedicado (Cabea-
mento CI), lançamento e testes de cabos em fibra óptica.

• Liderança de equipes para novos projetos propostos e fechamento
de chamados de acordo com as demandas solicitadas.
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