
Curriculum Vitæ

Posição

Analista de sistemas, especializado em gerência de informação. Consultor corporativo.
Desenvolvedor. Escritor técnico. Gerente de projetos.

• 

Informação Pessoal

Nome: Jorge Luiz Godoy Filho • 
Nascimento: 22 de junho de 1979 • 
E−mails 

Pessoal: godoy@ieee.org ou godoy@metalab.unc.edu♦ 
Comercial: (nenhum)♦ 

• 

Usuário Linux desde 1996• 
Membro do IEEE desde 2002• 

Áreas de conhecimento

Linux TCP/IP Administração de redes

Segurança de redes SGML XML

LaTeX DSSSL XSLT

Perl C CVS

Gerência de projetos Assuntos legais envolvendo software e licenças Web

Escolaridade

1994 − 1996• 

Colégio Técnico de Campinas da Unicamp − COTUCA Graduado em 1996 como um técnico em
Eletro−Eletrônica

1999 − (atual)• 

Universidade Federal do Paraná − UFPR Graduando em Engenharia Elétrica, com especialização em
telecomunicações

mailto:godoy@ieee.org
mailto:godoy@metalab.unc.edu
http://www.ieee.org
http://www.cotuca.unicamp.br
http://www.ufpr.br


Empregos anteriores

Mar 1999 − Mai 2002• 

Conectiva S.A. / Conectiva Inc.

Escritório de Projetos (Dez 2001 − Mai 2002)
Definição de uma política de gerência de projetos◊ 
Gerenciamento de projetos de acordo com as especificações do PMI◊ 
Definição e supervisão de um programa de qualidade◊ 
Consultoria técnica na definição do novo modelo de negócios da Conectiva◊ 

♦ 

Suporte Corporativo (Abr 2001 − Dez 2001)
Suporte técnico para escritórios (filiais e matriz) e técnicos da Conectiva◊ 
Consultoria técnica para projetos de médio e grande porte◊ 
Planejamento de redes para prefeituras◊ 
Planejamento de uma grande mail farm (10 mil usuários simultâneos, com um
máximo de 200 mil usuários por módulo, numa solução escalável)

◊ 

♦ 

Departamento de Publicações (Mar 1999 − Apr 2001)
Desenvolvimento em LaTeX◊ 
Desenvolvimento em SGML e XML◊ 
Desenvolvimento de estilos em DSSSL e XSL◊ 
Editor de três livros sobre Linux◊ 
Coordenador de uma equipe de cinco pessoas para o desenvolvimento de ferramentas
e sistemas para as necessidades da Conectiva na publicação de seus livros, apostilas e
guias de sua distribuição de Linux.

◊ 

♦ 

Dez 1996 − Mar 1999• 

PROMON Eletrônica LTDA. (A Promon Eletrônica tournou−se  a  Trópico Sistemas e
Telecomunicações em 1999, após uma fusão parcial com o CPqD)

As atividades desempenhadas incluíam, mas não apenas:

Suporte técnico para centrais telefônicas digitais de pequeno e médio porte (centrais de rede
pública)

♦ 

Suporte técnico e programação de centrais telefônicas digitais de grande porte (centrais de
rede pública)

♦ 

Verificação de equipamentos e instalação de equipamentos em clientes♦ 
Suporte telefônico para toda a linha de centrais telefônicas digitais da PROMON♦ 
Resolução de problemas♦ 
Suporte 'in house'♦ 
Treinamento em diversos níveis para cada uma das centrais telefônicas e protocolos comuns
(R2 Digital, CC#7, ISDN, xDSL, TCP/IP, algumas variações de PCM, fibras ópticas, etc.)

♦ 

Reparo de fibras ópticas♦ 
Responsável pelo parque computacional do DI−SA (checagem de licenças, avaliação da
necessidade computacional dos usuários do escritório e em campo, etc.)

♦ 

Desenvolvimento de pequenas aplicações para uso em campo (em Visual Basic e em C)♦ 
Integração das necessidades técnicas com o Vantive System♦ 
Experiência com HP−UX, Linux, Windows NT, Windows 3.1, Windows 95♦ 

Jan 1996 − Dez 1996• 

Monitor no COTUCA − Colégio Técnico de Campinas da Unicamp

As atividades desempenhadas incluíam, mas não estavam restritasa:

http://www.conectiva.com.br
http://www.pmi.org
http://www.tropiconet.com.br/Tropico/
http://www.tropiconet.com.br/Tropico/


Auxiliar aos alunos com todas as matérias no curso de Eletrotécnica e Eletrônica
(Eletro−Eletrônica diurno e Eletrotécnica noturno)

♦ 

Responsável pelos laboratórios do curso♦ 
Principal responsável pelo laboratório de Técnicas Digitais e Microprocessadores♦ 
Auxílio e explicações de operação dos equipamentos do laboratório acima♦ 
Desenvolvimento de experiências e aulas quando solicitado pelo professor responsável♦ 

Extras

Prêmios

Considerado uma das personalidades do ano 2000 pela RevistaDoLinux• 

Publicações

Editor do livro 'Linux: Dicas & Truques'. de Rubens Queiroz, da Unicamp e mantenedor da lista
Dicas−L.

• 

Artigo sobre CVS publicado na edição de aniversário de 2002 da revista PC Master.• 

Reconhecimentos

A Conectiva me considera um 'guru' (http://guru.conectiva.com/people)• 

Eventos

Palestras na Fenasoft em 1999, com o tema "Linux, realidade e futuro: uma análise de mercado"• 
Palestrista no I Fórum Mundial do Software Livre em Porto Alegre, RS, em 2000, sobre or projetos
LDP−BR e LIE−BR que coordenava

• 

Representante da LDP na Linux World Expo em Nova Iorque, em 2001• 
Convidado como representante da LDP para o encontro de software livre de 2002, em Bordeaux,
França

• 

Experiência técnica

Participação na definição da versão 1.0 do padrão LSB/FHS para SGML• 
Participante nas novas discussões a respeito da definição da nova versão do padrão para XML para o
LSB/FHS

• 

Sou um dos desenvolvedores do DocBook• 
Sou usuário do AxKit e derivados, para a conversão de XML on the fly para outros formatos• 
Escrevi vários artigos a respeito de DocBook and CVS (especialmente o whitepaper CVS and
DocBook Validation, muito acessado após sua publicação e divulgação na lista de usuários de
DocBook)

• 

Fui o responsável pelos pacotes de SGML e XML da Conectiva, especialmente os relacionados a
DocBook

• 

Sou co−autor do LDP's Author Guide• 
Sou um dos coordenadores da LDP• 
Sou o coordenador geral do projeto LDP−BR• 
Sou autor de vários white papers tanto em inglês quanto em português a respeito de CVS, Gerência de
Projetos, DocBook, XML, SGML, LaTeX, desenvolvimento de sites Web

• 

Fui revisor técnico de um livro da editora QUE: Special Edition − Using Linux Sixth Edition• 
Fui instrutor de um curso de Perl para o ABN Amro Bank, de duração de 40 horas, de 2 a 7 de
dezembro de 2001, contendo: introdução ao Perl, estruturas de dados em Perl, formatação de
relatórios, acesso a banco de dados (DBI), geração de gráficos (GD), criação de CGIs com Perl,

• 

http://www.revistadolinux.com.br/ed/012/capa.php3
http://www.europanet.com.br/revistas/pcmaster/portal/index.php3
http://guru.conectiva.com/people
http://lsm.abul.org
http://sourceforge.net/projects/docbook
http://axkit.org
http://moin.godoy.homeip.net:81/moin.cgi/CvsAndDocBookValidation
http://moin.godoy.homeip.net:81/moin.cgi/CvsAndDocBookValidation
http://www.linuxdoc.org/LDP/LDP-Author-Guide/
http://tldp.org
http://ldp-br.linuxdoc.org
http://www.quepublishing.com


mod_perl e resolução de problemas
Em abril de 2002 ajudei no ajuste fino e configuração do servidor de e−mail da BRASnet, a maior
rede de IRC da América Latina. O servidor continha 250 mil contas virtuais e foram realizadas
otimizações para enviar mensagens de maneira eficiente para todos os usuários

• 

Hobbies

Caminhadas diárias de 8,1km no Jardim Botânico de Curitiba• 
Sou um praticante de Yôga• 
Sou um usuário de Palm• 
Segundo minha namorada e familiares, sou um bom cozinheiro• 
Adoro vinhos• 
E tento ser um poeta• 

http://www.brasnet.org
http://www.pr.gov.br/celepar/seet/prtur/cidades/curitiba/ctbi002.html
http://www.palm.com
http://heilel.mine.nu:81/%7Egodoy/

