Vini ius Alexandre Kursan ew
Curri ulum Vitae

Dados Pessoais
Nas imento
Telefone

25/08/1985

+55 81 88820105

Endereço eletrni o

vini iusalexandregmail. om

Formação A adêmi a
Graduação em Engenharia de Computação.
Universidade Federal de Pernambu o, UFPE, Re ife, PE.
Título da Monograa: Synthesizable Behavioral Design of a Video Coder
Orientador: Edna Natividade dos Santos Barros <ensb in.ufpe.br>

08.2005 - 06.2010

Ensino Médio (2o grau) e auxiliar té ni o em eletrni a
So iedade Edu a ional de Santa Catarina, SOCIESC, Joinville, SC

2000 - 2002

Atuação Prossional
Instituto Na ional de Te nologia/CETENE/MCT - Re ife, PE
Período:

04.2008 - 04.2010

Vin ulo:

Estagiário

Enquadramento fun ional:
Carga horaria:

Engenheiro de Sistemas Embar ados

20h/semana, regime par ial

Realizei análise, projeto e desenvolvimento de sistemas embar ados envolvendo automação de sistemas, sistemas de segurança ríti os para o mer ado naneiro. Engenharia de ir uitos digitais utilizando linguagens HDL e prototipagem
SoC em FPGA. Durante o tempo nesta empresa trabalhei na parte de fundamentos
para as outras equipes trabalharem, quei responsável pelo projeto de APIs de baixo
nível, adaptei sistemas opera ionais para fun ionarem em arquiteturas diferentes e
projetei e implementei proto olos de omuni ação seguros.
Em projetos de sistemas embar ados que trabalhei implementei té ni as de sour elevel debugging que adiantaram muito os testes do sistema mesmo antes de ter a
pla a de prototipação prontas, tais té ni as tiveram um feedba k muito positivo de
outros membros da equipe, fazendo om que ela fosse sugerida para uso em novos
projetos.

Atividades:

Além disto z otimizações de performan e entre outras melhorias em módulos de
hardware (desenvolvidos em verilog) projetados por outras equipes. Meu enquadramento omo estagiário apenas não mudou para efetivo pois a empresa é um órgão
do governo que paga por bolsas os pesquisadores não on ursados.
Sony D.A.D.C. Austria A.G. - Salzburg, Áustria
Período:

10.2007 - 02.2008

Vin ulo:

Colaborador

Enquadramento fun ional:
Carga horaria:

Engenheiro de Software

38h/semana, regime de dedi ação ex lusiva

Trabalhos om ompressão e pro essamento de video e áudio e automação
de sistemas de distribuição de onteúdo para dispositivos móveis. Envolveu trabalho
om ban os de dados de larga es ala ( entenas de tabelas om ate 20 milhões de
entradas) e servidores de apli ação Java.

Atividades:

Também fui responsável por fazer o "port"de ferramentas internas de Linux/x86
para Solaris 10 (linguagem C).
Universidade Federal de Pernambu o - Re ife, PE
Período:

07.2009 - 12.2009

Vin ulo:

Bolsista

Enquadramento fun ional:
Carga horaria:

Pesquisador

20h/semana, regime par ial

Orientação de alunos ini iantes no BrazilIP, projeto a adêmi o que visa
formar mão de obra espe ializada em desenvolvimento de ir uitos integrados.

Atividades:

Período:

05.2006 - 07.2007

Vín ulo:

Bolsista

Enquadramento fun ional:
Carga horaria:

Pesquisador

20h/semana, regime par ial

Pesquisa e desenvolvimento de um odi ador de vídeo a elerado em hardware utilizando te nologias modernas de síntese de alto nível.

Atividades:

ALTO RIO PRETO INFORMÁTICA LTDA - Joinville, SC
Período:

08.2002 - 03.2003

Vín ulo:

Freelan er

Enquadramento fun ional:

Desenvolvedor

Programador em linguagem C++ para sistemas de entretenimento em ambiente Linux. Nesta empresa quei responsável pela análise e desenvolvimento de
um jogo e esporádi as modi ações em jogos já em ir ulação.

Atividades:

DIVERSUL IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - Itajaí, SC
Período:

04.2003 - 02.2004

Vin ulo:

Freelan er

Enquadramento fun ional:

Analista

Analista e desenvolvedor em C/C++ para soluçoes de entretenimento em
Linux. In luiu projeto e desenvolvimento de sistemas embar ados utilizando 8051.
Além de projetar jogos riei interfa es de hardware para interfa e om o usuário.

Atividades:

Formação Complementar
2007

Extensão universitária em Fluxo EDA Caden e (ba kend e frontend). Universidade
Estadual de Campinas, UNICAMP, Campinas, Brasil (40h)

2004

Curso de urta duração em introdução a .NET e C Sharp. Universidade de Pernambu o, Re ife, PE (12h)

2003

Curso de urta duração em Logi a Fuzzy e suas Apli ações. Universidade Federal
de Santa Catarina, SC (12h)

Idiomas
Alemão
Inglês

Bási o (2 anos de urso)

Fluente (10+ anos de urso)

Espanhol

Intermediário (3 anos de urso)

Produção Bibliográ a
Artigos

ompletos publi ados em periódi os

BARBOSA, E., SILVA, STELITA, SEIXAS, J., KURSANCEW, V. A., ESKINAZI, R.,
BARROS, E., NASCIMENTO, P. S. B. Aquarius: uma plataforma omputa ional dinami amente re ongurável.. CIENTEC - Revista de Ciên ia, Te nologia e Humanidades
do IFPE. , v.1, p.39 - 57, 2009.
Trabalhos publi ados em anais de eventos

BARBOSA, E., SEIXAS, J., SILVA, STELITA, KURSANCEW, V. A., ESKINAZI, R.,
BARROS, E. Aquarius - A Dynami ally Re ongurable Computing Platform In: SBCCi
- Simposium on Integrated Cir uits and System Design, 2007, Rio de Janeiro. SBCCi
Pre eedings. , 2007.
KURSANCEW, V. A., BORGES, C., SANTOS, M. L., SCHWAMBACH, V. Redu ing
IPCore Design Time Using Behavioral Synthesis and Synthesizable TLM Communi ation:
an MPEG-2 Case Study In: IP07, 2007, Grenoble. IP 07 Conferen e Pre eedings. , 2007.
Apresentação de Trabalhos

KURSANCEW, V. A., SANTOS, M. L., SCHWAMBACH, V. Implementing a Video Capture and Streaming IP Core Using Behavioral Synthesis, Design Automation Conferen e,
San Fran is o, CA, USA, 2006.

Parti ipação em Eventos
• Fórum Interna ional do Software Livre, Porto Alegre, RS, 2003. (Congresso)
• 1o Congresso Catarinense de Software Livre, Joinville, SC, 2003. (Congresso)
• Apresentação de Poster / Painel na 17a MOSTRATEC, Novo Hamburgo, RS, 2002.
• Fórum Interna ional do Software Livre, Porto Alegre, RS, 2002. (Congresso)

Quali ações
• Forte apa idade analíti a;
• Experien ia om uso de pro essos iterativos in rementais;
• Uso de UML (Familiar om a ferramenta Visual Paradigm UML);
• Programação nas seguintes linguagens (e respe tiva experiên ia): C/C++ (7 anos),

Python (3 anos), Java (2 anos), PHP (3 anos), Shell S ript, Assembly; Conhe imento
bási o em: Perl, C Sharp, TCL;

• Conhe imento de linguagens de des rição de hardware (HDL): Verilog RTL e Sys-

temC;

• Engenharia de sistemas embar ados (experien ia om 8051 , Z180, PIC24, ARM7 e

Nios2);

• Uso de sistemas opera ionais embar ados: uCLinux, FreeRT OS.
• Sistemas Opera ionais: Linux (muito experiente), Ma OS X (regular), Windows(experiente),

FreeBSD (regular) e Solaris 10 (regular);

• Engenharia de ir uitos integrados (experien ia om Caden e, Altera FPGA e For-

teDS);

• Conhe imento detalhado de te nologias de vídeo digital;
• Ban os de Dados (MySQL e Ora le);
• Proativo, fo ado em soluções e auto-didata;
• Noções bási as de auto- ad.

