CURRICULUM VITAE
fevereiro de 2017
ROGÉRIO ANTÔNIO SAMPAIO PARENTE VIANNA, Msc
66 anos, casado, 2 filhos, nascido no Rio de Janeiro-Brasil
+55-61-9 8151 9116, rsvianna@hotmail.com, www.inicio.com.br
http://www.linkedin.com/pub/rogério-parente-vianna/a/b6a/780
Formação acadêmica:





Científico: EPCAR – Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, 1967-1969
Engenheiro eletrônico pela UFRJ, 1974
Mestre em Ciência da Computação pela COPPE/UFRJ, 1978
(Diversos cursos em eletrônica, física, informática, gestão e qualidade 1975-)

Breve Histórico Profissional:


NCE/UFRJ: Projetista de hardware: Núcleo de Computação Eletrônica, 1975-1977



CAPRE/Seplan/Presidência da República: coordenador para a indústria de equipamentos de
informática (análise de projetos industriais em TI), 1977-1979. Professor em curso da
UFRJ/Engenharia eletrônica (“máquinas sequenciais”, 1979)






Propositor e criador do sistema de Gestão de Política de Informática (Mumps), 1978/9

SEI/ Presidência da República: Chefe do Departamento de Equipamentos de Informática da
Secretaria Especial de Informática/Presidência de República, 1980-1991 (*)


SEI/ Presidência da República: Chefe do Departamento de Microeletrônica da Secretaria
Especial de Informática (Análise de projetos industriais em TI), 1985-1997



Criador e promotor do Programa MCT/Sepin de Gestão pela Qualidade (1993) e Sistema de
Gestão da Lei de Informática (forn: Cobra/Mumps), 1982/8. Cursos de Qualidade Total e
Gestão.



Criador da primeira Intranet do MCT (MS HTC/HTX/MA): Sepin, 1994



Propositor e criador do primeiro software relativo a gestão de P&D da Lei de Informática
(VB, Delphi), 1995-1996



Participação ativa na formulação das Leis de Informática (7.232/1984, 8.248/1991)



Inúmeras viagens técnicas para o acompanhamento de projetos industriais e tecnológicos e
eventos técnico-científicos.

MDIC/STI: Coordenador de Comércio Eletrônico da Secretaria de Tecnologia Industrial do
Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, 1997-2007 (*)


Criador e coordenador técnico do Comitê Executivo do Comércio Eletrônico (portaria
interministerial conjunta MDIC/MCT/MP, 2001)



Educação em comércio eletrônico: idealizador e coordenador do ciclo de palestras
nacionais em comércio eletrônico para PMEs (com Sebrae e CamaraNet), 2000-2007



Representante do MDIC em diversos comitês governamentais: Comitê Gestor de Segurança
da Informação; Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas; Comitê Gestor da
Internet; processo negociador ALCA, 1999-2001; processo negociador Mercosul-União
Européia em comércio eletrônico, 2000-2007/11, e junto a entidades e associações do

setor de software (ex: Softex, Abinee, Brascom, Abes, Assespro)





Criador e coordenador técnico do Programa de Exportação de Software do MDIC – PITCE, e
formação de RH, 2004-2007 (portal pessoal de subsídio, criado em
www.inicio.com.br/software/cursos/); representação pelo MDIC e participação em
programas e projetos de software: SOFTEX, ABDI, APEX (projetos de verticais);
representação em feiras e eventos sobre software no Brasil e no exterior (ex:
Gartner/Flórida); proposta de projeto legal para as Plataformas de Exportação de Software
(regime fiscal REPES) e para redução de custos de pessoal em software



Representante do MDIC e gestor do Projeto REMTECH: OECD/SME/Turquia, 2004,
Plataforma de Cooperação para o Desenvolvimento de Auto Peças



Criador e primeiro coordenador do projeto MERCOSUL DIGITAL, Mercosul/União Européia
($ 11M de Euros), 2004/10, incluindo Políticas públicas em educação para tecnologia: sub
Projeto Escola Virtual do Mercosul



Criador e coordenador do projeto de atração de investimentos em TI interno e corporativo
(software e serviços de TI: BPO, SSC), de empresas industriais e financeiras internacionais,
2004-2007



Criador e coordenador do projeto ALADI sobre Certificados de Origem Digitais, 20002007/10



Propositor e coordenador do processo de criação do projeto de Lei sobre Proteção de
Dados Pessoais, 2003-2007/11, incluindo políticas públicas em educação para o tema:
realização de Seminário Internacional sobre Proteção de Dados Pessoais (SP/2005)



Criador do Projeto ADOTE (adoção de estudantes carentes via Internet, com
PUC/Campinas), apresentado ao Prêmio Mercosul, 2004 (: Políticas públicas em educação)



Cursos e eventos em Gestão e Planejameno de Negócios e processos

MCTI/Sepin: assessor do Secretário, 2007-2011 (*)


Criador e coordenador do programa de reformulação e informatização dos processos de
gestão da Lei de Informática (Sigplani [java, php, PostGree, “Agile methodology”:
sigplani.mct.gov.br]), apresentado ao prêmio ESAF), 2007-2011



Criador e coordenador do Projeto de Atração de Investimentos em Microeletrônica (com
ABDI/APEX), 2007/9



Coordenador do SGT13 - Grupo de Comércio Eletrônico do Mercosul, e do Grupo de
Certificação Digital (PR e Mercosul), 2007-2011



Realização de estudos e propostas para a lei de software



MCTI/Sepin: aposentado pelo Governo Federal/MCT em setembro de 2011



Empresa Callix Brasil (“cloud contact center”): Consultor em TI e gestão – setembro/dezembro
2011



Empresa IBRADATA: criador e desenvolvedor do sistema e serviços automáticos de pesquisa e
monitoramento por via telefônica (ASP, MySQL, Asterisk), 2012-



Consultor de projeto Unesco/MDS: “Mapeamento da conectividade internet dos operadores do
Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal e recomendações para a superação
de problemas e limitações”, fev-mar/2013.



Consultor de projeto Unesco/CAPES: “Sistema de Gestão de Egressos do Programa Ciência sem
Fronteiras”, nov/2014-mai/2015



Criador do produto: Relatório de Inteligência Eleitoral (geo estatística e big data), mar/2016



Pesquisa via internet sobre o IDEB em 3 mil escolas públicas de 1320 municípios, 2017

(*) Inúmeras viagens internacionais a serviço (Argentina, Uruguai, Paraguai, EUA, Panamá,
Portugal, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Dubai, China, Hong Kong, Taiwan, Korea,
Cingapura)
Publicações e desenvolvimentos:


MCT/IBICT: Seis Propostas Para o Próximo Milênio (a comparative view over Calvino’s
literature conferences and the modern total quality theory,
http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/viewArticle/1284), 1991



The Tourism Development in Brazil and the Net, Business Travel Review, 2000



Criação de diversos sistemas de informação e visualização, e elaboração de idicadores (asp,
access, mySql), inclusive: Sistema sobre a Indústria e a Lei de Informática, Software, RH ,
Comércio Exterior, projetos de pesquisa e desenvolvimento e C&T, IDH, eleições,
telecomunicações, etc. Ver no meu site. (hobby: www.inicio.com.br).



Gestão pela Qualidade e o futuro de Brasília (CODEPLAN, GDF e IPEA, 2000)



Criador do Sistema de Pesquisa e Monitoramento automático por via Telefônica
(www.ibradata.com.br): ASP, MySQL, Asterisk.



Nota sobre Desenvolvimento Social e Gestão Pública no Rio de Janeiro, 2012 (site)



Notas sobre o IDH/PNUD 2013 (site, e WebArtigos)



Notas sobre o programa Mais Médicos (site, e WebArtigos)



Nota sobre os resultados do ENEM 2014 (site, e WebArtigos)



Censo Ibge: visualização no detalhe de setor censitário (site, e WebArtigos)



Relatório de Inteligência Eleitoral (exemplos, (site, e WebArtigos)



Nota sobre a geografia do programa bolsa familia (site, e WebArtigos)



Estudo geo estatístico sobre o ensino fundamental no Rio de Janeiro (2016, WebArtigos)



Pesquisa sobre o IDEB com 3 mil escolas de 1320 municípios (2017, site)

