
 
 
 
  CURRICULUM VITAE - LY FREITAS FILHO 
 

  Eu, LY FREITAS FILHO, brasileiro, viúvo, e-mail: ly@lyfreitas.com, 
site: www.lyfreitas.com, com a finalidade de unificar meus esforços, venho por 
meio deste apresentar Curriculum Vitae visando o cargo de CONSULTOR DE TI. 
 
  Sou bacharel em Administração de Empresas, com especialização em 
Organização e Métodos, pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, 
concluído em 1990. Cursei ainda 5 (cinco) semestres do curso de Engenharia Civil 
da Universidade de Brasília - UnB. Conclui, também, Pós-graduação a nível 
especialização em Sistemas de Informação pela Universidade Católica de Brasília e 
o Mestrado em Engenharia Elétrica com concentração em Engenharia da 
Computação, apresentando dissertação com o tema “WORKFLOW”,  na 
Universidade Mackenzie – SP. Em Julho de 1999,  iniciei um 2º mestrado, 
concluído em outubro/2002, na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 
em Engenharia de Produção com concentração em Mídia e Conhecimento, 
associando na dissertações os temas “WORKFLOW”com agentes inteligentes, 
Inteligência Artificial.. 
 
  Publiquei até o presente momento 6 (seis) resumos, o primeiro no I 
Congresso Sul-Brasileiro de Informática na Educação, realizado em Florianópolis-
SC no dia 11 de maio de 2000, com o tema “A MODEL FOR INTELLIGENT 
COMPUTER-AIDED EDUCATION SYSTEM”, o segundo na 52ª Reunião Anual 
da SBPC, realizada em Brasília-DF em 11 de julho de 2000, com o tema da 
dissertação de mestrado defendido na Universidade Mackenzie – SP e o terceiro na 
54ª Reunião Anual da SBPC, realizada em Goiânia-GO em 09 de julho de 2002, 
com o tema “SISTEMAS WORKFLOW EM PROCESSOS EMPRESARIAIS, 
BASEADO NO CONHECIMENTO, APLICANDO TÉCNICAS DA 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL”. O quarto foi no "III - Workshop em Tecnologia 
da Informação" em 25 de junho de 2002, na Universidade Católica de Brasília - 
UCB, com o tema "BWWEB - ESTUDO COMPARATIVO DE SEGURANÇA 
EM FERRAMENTAS DE BANCO DE DADOS NA INTERNET". 
 
  O quinto e o sexto resumos foram no “II Seminário de Tecnologia da 
Informação do Vale do São Patrício” em 12 de novembro de 2006, na 
Universidade Estadual de Goiás, em Ceres-GO, com os temas: “BACKUP EM 
INSTITUIÇÕES MÉDICAS” e “AUTOMAÇÃO COMERCIAL JNP”. 
 
 



  Cursei, ainda, durante 5 (cinco) anos Inglês, além dos cursos  
IPD/DBASE/COBOL/MUMPS no SERPRO (478 horas), Banco de Dados 
Distribuídos na FUNCEP, Documentação de Sistemas e Auditoria de Sistemas  na 
SERVIMEC/STI, ADABAS/NATURAL no SERPRO, AS-Básico na IBM, 
PROFS no SERPRO, EASYTRIEVE na ELETRONORTE, IDMS na 
ELETRONORTE, PASCAL na ELETRONORTE, VM/CMS na ELETRONORTE, 
Análise Estruturada usando CASE no IBPI e C++/VISUAL BASIC/ACCESS na 
Universidade Católica de Brasília e na Universidade Mackenzie em SP. 
 
  Tenho participado de todos os Congressos/Feiras Regionais e 
Nacionais nos últimos 9 (nove) anos, tais como: INFOCENTRO, SUCESU, 
CONDEX, FENASOFT e INFOIMAGEM. 
 
  A experiência técnica pode ser resumida ao ambiente IBM nas 
ferramentas/linguagens IEF/Composer/Cool, COBOL, ADABAS/NATURAL, E 
IDMS, ao ambiente UNIX em COBOL, MUMPS, ADABAS/NATURAL, 
ORACLE, INFORMIX e UNIFY, ao ambiente UNISYS em FORTRAN, COBOL 
e IDMS e ao ambiente DOS/WINDOWS em TURBO PASCAL, MS-OFFICE, 
PRO-KIT/PRO-IV, VISUAL BASIC, C, C++, MS-SQL-Server, CA-ERWIN, 
RATIONAL ROSE, POWER DESIGNER, Crystal Reports, Java, Jude, HTML, 
Java Script, PHP, entre outros. 
 
  Participei dos treinamentos oficiais dos fabricantes, em Administração 
de Banco de Dados baseado no  Oracle 8i e do MS-SQL Server 2000. 
 
  A experiência profissional pode ser resumida a: Professor em 
IPD/BASIC nas empresas ITC-Computadores e Cursos, DATA-SOFT, CIMAM e 
CETEB, em OPEN ACCESS no Ministério do Exército, em SGBD e Projeto Final 
na SUAM/CEF, Estagiário e Bolsista no SERPRO, programando em MUMPS e 
NATURAL, Programador de Micro-informática na Pousada do Rio Quente. 
 
  Como analista, durante 4 (quatro) anos, no SERPRO fui suporte em 
MUMPS/COBRA e chefe do Centro de Informática na Secretaria do Tesouro 
Nacional/MF. Ainda como funcionário do SERPRO assumi o cargo de Assessor da 
Coordenadoria de Informática da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da 
Fazenda. 
 
  Na ELETRONORTE como analista, durante 1 (um) ano, trabalhei na 
disseminação da micro-informática. 
 
 
 



  Lecionei, durante 3 (três) anos, a cadeira de Informática Gerencial do 
curso de Pós-graduação em Administração Financeira na Fundação Getúlio Vargas 
- FGV em Brasília/DF. 
 
  Fui consultor pela ONU/UAP na Agência Brasileira de Cooperação - 
ABC do Ministério das Relações Exteriores, durante 6 (seis) meses e da Secretaria 
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, durante também 6 (seis) meses 
realizando trabalhos relativos a Gerenciamento Eletrônico de Documentos. 
 
  Na CODEPLAN, durante 5 (cinco) anos, trabalhei essencialmente no 
projeto de DOWNSIZING/RIGHTSIZING do ambiente UNISYS para o ambiente 
RISC/UNIX, INTEL/UNIX e DOS/WINDOWS. Exerci os seguintes cargos: 
Analista de Micro-informática, Chefe de Equipe de Desenvolvimento, Subgerente 
de Administração de Dados, Assessor do Diretor de Informática e finalmente, 
Gerente de Projetos e Desenvolvimento. 
 
  Na Politec Informática, assumi de janeiro de 1996 a agosto de 1998 a 
gerência da Filial/São Paulo e Rio de Janeiro, que tem atuação nas áreas de 
Outsourcing, Processamento  e Gerenciamento de Imagem, desenvolvimento de 
sistemas em ambiente gráfico e consultorias diversas. Nessa Gerência tivemos o 
controle sobre as áreas administrativa, financeira e técnica da filial da empresa em 
São Paulo e do seu escritório no Rio de Janeiro, administrando na totalidade 450 
técnicos de informática entre analistas, programadores, técnico de 
teleprocessamento e operadores. Nesta empresa tive o desafio de participar como 
um dos coordenadores de todo o programa de certificação ISO-9000 
  
  Especialmente na CODEPLAN, empresa do Governo do Distrito 
Federal, especializei-me na elaboração de Editais, em especial na parte de 
julgamento técnico na área de informática. Na Politec, especializei-me na contra-
parte sobre Editais, ou seja, acompanhamento e preparação de documentação para 
todas as fases de uma licitação.   
 
  Na Poliedro – Informática e  Consultoria, em Brasília, exerci a função 
de Gerente de Contas de um dos seus principais contratos.. Nesta empresa atuei 
como consultor na implantação de INTRANET e de Metodologia de 
Desenvolvimento de Sistemas, além de metodologia e implementação de projetos 
de GED, Workflow.e projetos de implementação de Política de Segurança da 
Informação. 
 
 
 
 



 
  Em novembro de 1998, assumi a coordenação da equipe de banco de 
dados (DBAs), Business Intelligence e gestão do conhecimento da Agência 
Nacional de Energia Elétrica, através da Poliedro. Na Agência fui responsável pela 
implantação do Data Warehouse e da Política de Segurança, atuando até fevereiro 
de 2003. 
 
  Desde novembro de 2206 sou consultor na Companhia Nacional de 
Abastecimento – CONAB exercendo as funções de Administrador de Banco de 
Dados e Administrador de Dados. 
 
  Lecionei na instituição UNEB, no período de 22 de março de 1999 a 
09 de janeiro de 2001 a disciplina Banco de dados, e na instituição Universidade 
Católica de Brasília – UCB, no período de 6 de setembro de 1999 a 1º de março de 
2004, lecionei as disciplinas Banco de Dados, Métodos de Programação, Estruturas 
de Dados e Arquivos e Orientação de Projetos Finais, além de auxiliar na 
renovação do curso junto ao MEC em 2002. 
 
  Na UCB lecionei a disciplina Segurança da Informação no curso MBA 
- Gestão em Sistemas de Informação, a nível de pós-graduação. Nessa instituição 
fui por várias vezes contemplado como Professor Homenageado e Paraninfo. 
 
  Desde março de 2002 sou sócio, sob a matricula 35663, da SBPC – 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, neste mesmo mês passei a 
lecionar a disciplina Sistemas de Banco de Dados na Universidade Paulista – 
UNIP.  
 
  Em agosto de 2003, passei a lecionar na instituição INESC em Unaí-
MG, as disciplinas Estrutura de Dados e Algoritmos e Programação e em fevereiro 
de 2004, passei a lecionar as disciplinas Sistemas de Informação, Introdução à 
Computação e Linguagem de Programação I na Faculdades NDA, na qual assumi a 
coordenação do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação até agosto/2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Em novembro de 2003 fui homologado como o 47º colocado no 
concurso para Temporários Mestres/Doutores do CNPQ e  em março de 2004, fui o 
único candidato homologado no concurso para Professor Mestre na Universidade 
Estadual de Goiás - UEG, para a área de Banco de Dados e Java. Nesta 
Universidade lidero, desde setembro de 2005,  o projeto de pesquisa “Análise da 
aplicabilidade de software livre nas instituições do Estado de Goiás e a inclusão 
digital”. 
 
  Desde novembro de 2004 sou sócio, sob matrícula 14740, da SBC – 
Sociedade Brasileira de Computação. 

 
Brasília, 1º de setembro de 2007 

 
 
     LY FREITAS FILHO      


