Dados

Data de nascimento: 01/02/1978
Moro na Tijuca no Rio de Janeiro com minha esposa.
Para mais informações entre em contato.
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Formacao e cursos

Formado em Des. Ind. - Programação Visual em 2005 - UFRJ.
Curso de Análise e elaboração de Casos de Uso - DBA
Curso de elaboração de Plano de Negócios - Inst. Gênesis / Rio Criativo
Curso de elaboração e orçamento de projetos para leis de incentivo - Zucca Produções

Empregos
Ideias Ilustradas - Gerência e design
De 2010 até hoje.
Vilania Comics - Coordenação e design
De janeiro de 2009 a dezembro de 2009.
DBA Engenharia de Sistemas - Analista de Usabilidade
De fevereiro de 2007 a setembro de 2008.
- Responsável pela inspeção de qualidade dos sistemas produzidos pela empresa
no que diz respeito à usabilidade e acessibilidade.
Arquiteto da Informação, responsável por desenhar telas de sistemas
baseado em casos de uso.
Analista de casos de uso, responsável pela inspeção de qualidade
de casos de uso segundo boas práticas de mercado e padrões de template.
Quarto Grau Formaturas - Programador Visual de impressos
De julho a outubro de 2005.
Responsável pela criação de convites de formatura,
incluindo o acompanhamento de sua confecção gráfica final.

Habilidades
Usabilidade
Arquitetura da Informação
Acessibilidade
SEO
W3C
HTML e CSS (tableless)
Adwords e adsense
Legendagem/tradução

softwares (entre outros)

idiomas

Projetos Pessoais

Ideias Ilustradas (ex-Quadrinho Online) Trata-se de um empreendimento em um site de conteúdo com um modelo de negócio
baseado em uma estratégia de marketing criativo ainda em fase de desenvolvimento.
Este projeto foi um dos 31 selecionados para as incubadoras do Rio Criativo em 2011.
Desenvolvi o plano de negócios, apresentação, e todo o design.
Se o Meu Teclado Falasse - www.carlosfelipe.net
Meu blog pessoal. Aproveitei um template de wordpress e modifiquei algumas coisas
do layout básico, além de acrescentar algumas ferramentas e plugins.
Roteiro e Escrita Minha paixão são os quadrinhos, mas como não sou um desenhista muito habilidoso,
me foquei na escrita. No meu blog estão os links para alguns contos, HQs que roterizei,
e até mesmo tirinhas que fiz por conta própria.

Lazer
Jogo capoeira
Estou sempre lendo um livro (e/ou HQ)
RPGista inveterado
Video games: sim, obrigado
Fã de filmes e séries
Adoro jogos de tabuleiro
...

contato
www.carlosfelipe/cv
contato@carlosfelipe.net

