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Escolaridade
Formado em engenharia civil (UnB, 1981).
Mestre em economia (UnB, 2003).
Doutor em economia (UnB, 2008).
Fala e redige em espanhol, italiano e inglês. Domina razoavelmente o
francês.

Experiência profissional
Consultor na Câmara dos Deputados, desde 1994, selecionado por
concurso público. As suas atividades incluem a elaboração de pareceres,
discursos e estudos, bem como consultoria ad hoc nas áreas de informática,
telecomunicações, comunicação social e ciência e tecnologia, a deputados, a
comissões e à área administrativa da instituição.
Anteriormente, trabalhou no Ministério da Ciência e Tecnologia, de 1988
a 1994, período em que desempenhou atividades de acompanhamento de
regulamentos técnicos governamentais, apoio à melhoria da qualidade em
informática, ao planejamento setorial da informática, a aplicações sociais da
informática e outros assuntos relacionados com a informatização da sociedade.
Participou da elaboração de pesquisas do setor de informática. Foi assessor
técnico da Secretaria Especial de Informática (SEI), de 1988 até a extinção do
órgão em 1990, atuando na área de serviços de informática.
Como analista de sistemas na Cobra Computadores (1984 a 1988), na
Empresa de Correios e Telégrafos (1982 a 1984) e na Data Systems (1979 a
1982), dedicou-se ao desenvolvimento e documentação de projetos de software,
definição de metodologias e de normas para desenvolvimento, manutenção e
documentação de projetos, suporte técnico e treinamento.

Outras atividades
Ministrou diversos cursos em informática (programação e operação de
computadores, linguagens, projeto de bancos de dados, análise de desempenho
de equipamentos) e prestou consultoria a projetos de bancos de dados.
Na área da qualidade, participou de auditorias e visitas técnicas e prestou
apoio a projetos do governo. Foi examinador sênior do Prêmio Nacional da
Qualidade (1992) e do Prêmio da Qualidade do Governo Federal (1998 e 2001).
Ministrou cursos de qualidade em software e de preparação para bancas
examinadoras dos prêmios citados. Foi membro de bancas de concurso e de
comitês técnicos na área da engenharia da qualidade.
Foi instrutor em cursos de regulação de telecomunicações e de teoria
positiva da regulação.

Participação em treinamento de curta duração
Participou de diversos cursos na área de informática, a maior parte
voltada a produtos específicos, tais como sistemas operacionais, linguagens de
programação, gerenciadores de banco de dados e programas utilitários.
Na área de economia, assistiu e apresentou artigos em diversos
seminários e colóquios nacionais. Participou do Programa Minerva/The theory
and operation of a modern national economy (The George Washington
University, Washington, 1997).
Outras áreas de interesse incluem a ciência política, área em que
participou de alguns seminários promovidos pela UnB e pela Câmara dos
Deputados, e a gestão da qualidade, área em que participou de diversos
eventos e seminários entre 1990 e 2001. Manteve a certificação CQE/ASQ
(Certified Quality Engineer) de 1992 a 2001.
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