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Prezados colaboradores e amigos, teremos novas eleições para o Conselho Universitário
(CONSU), que ocorrerão nos dias 22, 23 e 24 de setembro/2020 e, o voto é obrigatório,
podendo votar em até  3 candidatos. Peço um momento de sua atenção para breve
apresentação.

Trabalho na Unicamp há 33 anos e, 30 deles em Tecnologia da Informação. Durante esse
período, especializei-me em Bancos de Dados (  OB  S:   curriculum   mais   abaixo)  .
Nos momentos cruciais, em que ações demandam a atuação do Conselho, percebemos
sua  importância  no  âmbito  universitário. Em  :  https://www.sg.unicamp.br/autonomia-
universitaria/documentos/, você encontra a guia Regimento Interno do Consu, a qual você
poderá consultar e se orientar quanto aos assuntos que poderão ser levados as pautas
para deliberação.

Cito algumas atribuições: exercer a jurisdição superior da Universidade e traçar as suas
diretrizes;  deliberar sobre a política orçamentária e administrativa da Universidade, após
pronunciamento da Câmara de Administração; aprovar a dotação orçamentária de cada
Unidade proposta pela Câmara de Administração; deliberar, em grau de recurso, sobre as
sanções disciplinares aplicadas ao pessoal docente, técnico-administrativo e discentes. 

Nesse  sentido,  penso  que  compor  esse  grupo  com  um  membro  de  Tecnologia  da
Informação, será de extrema importância, e atuar com o compromisso de zelar pela área
de  TI,  que  abracei  quando  mais  jovem,  e  a  experiência  na  área,  permite-me
credenciamento a uma vaga. 

Os desafios já são imensos e, buscar motivação para nos reerguermos e seguir em frente
é um dever que temos para conosco e para com nossos semelhantes. Os dias atuais nos
remetem a questionamentos quanto ao porvir e sempre é tempo para mudanças. Ouvir
sempre  as  mesmas  falas  de  forma  constante,  impondo narrativas,  pensamentos  ou
condutas, cansa-nos a mente calejada que clama por novos rumos e novas esperanças.

Aos amigos com quem trabalhei  no  DGRH e DGA,  nos setores  administrativos  e  de
informática, peço seu apoio e voto. Aos demais colegas de profissão, peço um voto de
confiança e espero, se eleito, continuar colaborando para o desenvolvimento da TI, tão
imprescindível para a Unicamp e para todos nós.
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Currículum

Graduado em Análise de Sistemas pela Unimep – Universidade Metodista. 

Funcionário da Unicamp, atuo na área de TI há 30 anos.

Possuo Pós-Graduação em Bancos de Dados 

Especialista em SGBD's: DB2, Oracle, Postgres, MySQL, Informix e DB2 em Mainframes & DB2 UDB.

Também atuo na liderança e gestão de novos projetos que envolvam SGBD's em Storages, Cloud 
Computing, Virtualização, Governança de T.I. com COBIT 4.1 e ITIL V3

Possuo 4 certificações da IBM:

Certificação IBM - DB2 9.7 DBA for LUW,
Certificação IBM - DB2 9 Advanced Database Administrator for LUW,
Certificação IBM - DB2 9 DBA for Linux, UNIX and Windows,
Certificação IBM - Academic Associate - DB2 9 Database and App. Fundamentals,

Cursos específicos para monitoramento e performance para SGBD DB2:

DB2 for LUW Performance Tuning and Monitoring Workshop, 
DB2 for LUW Performance Tuning and Monitoring for Single and Multiple Partition DBs.
Administração IBM AIX (NetPlace), 
Web Cast IBM - FlashSystem – Accelerating Critical Applications,
Implementing NoSQL and Big Data for Oracle DBAs.

Palestra ministrada sobre o tema Big Data.

Atuo em implementações de infra-estruturas que utilizem PG-POOL II x SGBD Postgres em ambientes 
Cloud / Linux e em ambientes complexos que utilizem Federação de Dados.

Cursos em 2020:
- Introduction to Competency - Based Management.
- Gestão Pacífica de Conflitos no Âmbito da Administração Pública - Advocacia Geral da União - AGU
- Planejamento Estratégico para Organizações Públicas.
- Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais.
- Proteção de Dados Pessoais no Setor Público.
- Governança de Dados.
- Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (COSO).
- Gestão da Estratégia com BSC - Fundamentos.
- Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira.
- Gestão Pessoal - Base da Liderança.
- Ética e Serviço Público.
- Introdução à Gestão de Projetos.
- Introdução à Gestão de Processos.
- A Liderança Pública em Tempos de Crise.
- Mundo Conectado – Manual de Sobrevivência.
- Noções básicas do Trabalho Remoto..

Cursos em 2019:
- Workshop Project Management CANVAS.
- Uma Visão Completa da Pilha ELK (Elastic Search, Log Stash, Kibana): Transformando Dados Brutos em 
Informações Poderosas de Forma Rápida e Eficiente.
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