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SOBRE MIM
Sou um cientista da computação apaixonado por ciência e computação. Possuo experiência na indústria com 
desenvolvimento de sistemas. Durante o mestrado, adquiri proficiência em pensamento lógico-científico, o qual 
utilizo em meu dia a dia com objetivo de fornecer o melhor resultado possível, respeitando os requisitos técnicos, 
de custo e de prazo. Me considero uma pessoa com facilidade de comunicação e amigável. Atualmente, procuro 
trabalhar em projetos de alta tecnologia ao lado de profissionais de excelência em suas respectivas áreas.

EXPERIÊNCIA

XMobots 
Aeroespacial e Defesa

São Carlos-SP
Jul 2012 - Atual

Competências

Engenheiro de Software e Coordenador de Projeto
Sou engenheiro de software responsável pelas Estações de Controle dos drones 
produzidos pela empresa. Atuo ativamente com P&D com ênfase na geração de novos 
produtos. Em 2015, tive a honra de ser homenageado como funcionário do ano.

Desenvolvi softwares (backend e frontend) que atendem requisitos de tempo real para 
operação dos drones, nas plataformas embedded Linux e Windows;
Criei o software da Estação de Controle do primeiro drone brasileiro a receber um 
Certificado de Autorização de Voo Experimental (CAVE) da ANAC, o Nauru 500;
Coordenei um projeto PIPE junto à FAPESP de uma Estação de Controle para drones 
de grande porte. Aqui, executei a especificação e compra de componentes, desenvolvi 
parte do software necessário e também gerenciei a equipe deste projeto.

Projeto de Pesquisa 
BNDEX/Nanox/USP

São Carlos-SP
Ago 2010 - Fev 2011

Programador
Desenvolvi softwares e bibliotecas a serem usadas em um sistema BI do projeto. 
Também realizei a instalação de servidores Oracle. Além disso, especifiquei componen-
tes para compra para utilização neste projeto.

EDUCAÇÃO
Universidade de 
São Paulo

São Carlos-SP
Fev 2011 - Jul 2012 
(curso trancado)

Doutorado em Ciências de Computação
Área:  Veículos Autônomos • Laboratório de Robótica Móvel

Apesar do pouco tempo que permaneci no doutorado, pesquisei sobre detecção e 
rastreamento de veículos por meio de sensores LIDAR e câmeras de vídeo. Desenvolvi 
algoritmos para esses fins utilizando machine learning e visão computacional. Em Julho 
de 2012, tranquei o doutorado por motivos familiares.

Universidade de 
São Paulo

São Carlos-SP
Fev 2008 - Fev 2011

Mestrado em Ciências de Computação
Área:  Sistemas Embarcados • Laboratório de Computação Reconfigurável

Durante o mestrado, desenvolvi em VHDL uma arquitetura de hardware baseada no 
paradigma de fluxo de dados para ser executada em FPGAs.

Centro Universitário 
Barão de Mauá

Ribeirão Preto-SP
Fev 2004 - Dez 2007

Graduação em Ciências de Computação
Média aritmética final: 9,03

Em meu Trabalho de Conclusão de Curso, desenvolvi um framework em Python, GTK+ 
e C para criação de displays remotos para dispositivos embarcados.

fsjunior@gmail.com • fsjunior.com.br

Linux • Unix • Windows
Métodos Ágeis

FPGAs • Sistemas Embarcados • IoT
Machine Learning • Visão Computacional

Inglês (leitura, conversação e escrita)

Engenharia de Software
C • C++ • Qt • Python • Bash

Subversion • Git
SQL • Mongo

Algoritmos e Estruturas de Dados


