Rodrigo Antonio Quintano Neira
Apresentação
Olá! Costumo usar o apelido Quindigo.
Tenho bastante experiência com desenvolvimento de sistemas e
aplicações e algum talento para desenho, modelagem e animação.
Gosto de trabalhar com desenvolvimento de software e de conteúdo,
preferencialmente em projetos que conjuguem demandas de
programação, algoritmos não-triviais, interatividade, interface gráfica,
imagens, ilustrações, modelagem 3D e animação.
Trabalhar em jogos digitais e com game engines é especialmente
gratificante e atraente para mim!
WhatsApp: (11) 99621-6003
E-mail: contato@quindigo.eti.br
Site: http://www.quindigo.eti.br

Qualificações
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento de soluções embarcadas
Design e desenvolvimento de games e experiências interativas
Desenvolvimento de aplicativos
Desenvolvimento de indicadores e traders para plataformas de trading
Análise e desenvolvimento de sistemas
Preparação e apresentação de aulas e palestras
Programações orientada a objetos e estruturada clássica
Programações de alto e de baixo nível
Produção de ilustrações para materiais e aplicações diversas
Produção de imagens, modelos 3D, animações e outros assets para aplicações interativas
Conhecimento dos idiomas Português e Inglês apropriado para produções escritas

Formação superior
Pós-graduação lato sensu - Especialização em Games: Produção e Programação
Centro Universitário Senac - Campus Santo Amaro, 2014 a 2015
Bacharelado em Ciência da Computação
Instituto de Matemática e Estatística da USP, 1992 a 1999

Linguagens e ferramentas
•
•
•
•

GDscript, C#, C++, Python, C3, MQL 4,
Java, Delphi, Visual Basic
C, Clipper, Pascal, Quick Basic
Unity3D, Godot
Blender

•
•
•
•
•

Inkscape, Paint.net
Git, GitLab, GitHub
Meta Trader, CTrader
Jira
Linux, Windows

Idiomas
•
•
•

Inglês - Leitura, escrita e conversação avançadas
Espanhol - Leitura e escrita intermediárias, conversação avançada (língua materna)
Alemão - Leitura, escrita e conversação básicas (aprovação em exames de proficiência
Sprachdiplom I e II do Goethe-Institut)

Histórico profissional
Analista Programador Sênior – International Design Projects (Ortiz)
de setembro/2017 até hoje
• Desenvolvimento de solução embarcada para monitor de sala e tela superior de gabinetes
• Desenvolvimento de frontend Godot para jogos de video bingo e slot machine
• Desenvolvimento de ferramentas e plugins Godot para uso interno
• Desenvolvimentos específicos para backend e soluções ad hoc
• Liderança técnica de pequena equipe de desenvolvimento Godot
• Customização da Godot game engine sob demanda
• Integrante de equipe que praticava Scrum e metodologias ágeis de desenvolvimento
• Suporte técnico via chat em Inglês e Espanhol
Professor Especialista - Escola Melies de Cinema, 3D e Animação Ltda.
de fevereiro/2018 a dezembro/2019
• Programação para Jogos II
Disciplina do 3º semestre do curso de Jogos Digitais
período noturno, 3 edições da disciplina em 2018 e 2019
• Fundamentos de Programação
Disciplina do 1º semestre do curso de Jogos Digitais
período noturno, primeiro semestre de 2018
• Participação em bancas de feedback para projetos integradores de alunos
Professor Especialista - Centro Universitário Senac - Campus Santo Amaro
convidado regularmente a partir de 2016 com intervalos entre disciplinas
• Game Engine
Disciplina do curso de pós-graduação em Games: Produção e Programação
período noturno, 3 edições da disciplina entre 2018 e 2020
• Programação 3D
Disciplina do curso de pós-graduação em Games: Produção e Programação
período noturno, março e abril de 2016
Engenheiro de Software Pleno - LG Electronics do Brasil Ltda.
de fevereiro/2008 a novembro/2015
• Especificação, desenvolvimento, validação e implantação de sistemas para uso interno da
divisão de R&D, com treinamento e suporte para usuários desses sistemas
• Implantação de portal de intranet no escritório da divisão de R&D em San Diego
• Customização e depuração de software de celulares para operadoras da América Latina,
empregando plataformas proprietárias e Android
• Participação em treinamento técnico na sede da LG na Coréia do Sul para depois repassar
conhecimento aos colegas em São Paulo
• Criação e correção de provas de proficiência em linguagens de programação para candidatos
• Imersão em cultura de melhoria contínua dos processos e produtos da empresa e de difusão de
conhecimento. Aprendizado contínuo de novas tecnologias e ferramentas, sob demanda
Analista de Sistemas Pleno - Vivo S/A
de maio/2006 a janeiro/2008
• Análise e especificação para projetos que envolviam integração da plataforma de billing do
pós-pago com outros sistemas
• Investigação de problemas relacionados à integração da plataforma de billing do pós-pago com
outros sistemas
• Especialização em APIs do sistema de billing do pós-pago

Histórico profissional (continuação)
Analista Programador Pleno - Compumax Informática Ltda.
de julho/1995 a maio/2006
• Análise, desenvolvimento integral e manutenção dos sistemas Sideral e Sideral Apoio para
registro de avaliações da gestão de organizações, utilizados pelo Prêmio Nacional da Qualidade
(PNQ) e vários prêmios regionais
• Manutenção e desenvolvimento de novas funções do sistema Compumax MRP-II de
planejamento e controle da produção
• Atendimento a clientes e suporte a usuários por meio de telefone, e-mail e presencialmente
• Manutenções pontuais e esporádicas em outros sistemas menores da empresa
• Produção de manuais e apresentações de sistemas. Contribuição para Manual da Banca
Examinadora do PNQ
• Desenvolvimento e manutenção de versão anterior do site da empresa
Analista Programador Júnior (estágio) - Compumax Informática Ltda.
de dezembro/1994 a julho/1995
• Remodelagem de sistema de controle de treinamento

Eventos paralelos
Apresentação da palestra “Geração Procedural de Conteúdo para Jogos: Mundo sem Fim”
Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Goiás, 04/02/2021
Apresentação da palestra “Inteligência Artificial para Jogos: Ponto de Partida”
Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Goiás, 02/02/2021
Apresentação da palestra “Geração Procedural de Malha 3D com GDScript”
8º encontro do grupo Godot SP, 18/01/2020
Degustação da parte prática de meu TCC “R&D Project” da pós-graduação
Festival Vida Universitária Senac, Centro Universitário Santo Amaro, 05/10/2019
Degustação do game “Steam Punch”, desenvolvido por alunos da pós-graduação
Stand do Senac na Comic Con Experience 2018, 08/12/2018
Degustação da parte prática de meu TCC “R&D Project” da pós-graduação
Stand do Senac na Comic Con Experience 2017, 08 e 09/12/2017
Apresentação da palestra “Geração Procedural de Conteúdo para jogos”
20º encontro do grupo UnityBR, 24/07/2017
Apresentação da palestra “Geração Procedural de Conteúdo para jogos”
Stand do Senac na Comic Con Experience 2016, 03/12/2016
Participação na banca do TCC “Representatividade em Games: Importância, Desafios e
Abordagens Práticas de Desenvolvimento” da pós-graduação
Centro Universitário Santo Amaro do Senac, 22/11/2016
Produção de vídeos com dicas técnicas para desenvolvimento de games
Canal “Foca nos Games” dos professores da pós-graduação em games do Senac no YouTube

Projetos paralelos
Coletivo de Gato - Iniciativa particular para acolhimento de filhotes de gato em nossa residência,
visando tirá-los de situação de risco e cuidar deles até a adoção responsável. O projeto contou com
página no Facebook com mais de 5000 seguidores e recebeu ajuda de voluntários e simpatizantes.
Fui co-organizador nos dois primeiros anos e colaborador assíduo durante os quatro anos do projeto.
Site do Quindigo (http://www.quindigo.eti.br) - Site pessoal onde mantenho referências a
atividades a que me dediquei, incluindo projetos e ilustrações de menor projeção.
Pixel Pocketknife - Editor gráfico de autoria própria para Windows 32 bits, disponível para download
gratuito em meu site pessoal.
Todopano - Empresa dedicada à confecção de exclusivos materiais pedagógicos em tecido.
Fui responsável pela produção artística da linha de materiais e pela criação e manutenção do site da
Todopano, além de sócio na constituição da empresa.
Habilidades Auditivas e Consciência Fonológica: da teoria à prática - Obra composta de livro
teórico-prático, cartelas ilustradas e CD de áudio com estímulos sonoros para realização de exercícios,
publicada pela Editora Pró-Fono em 2009. Fui responsável pelas ilustrações da obra.
Caderno Ilustrado de Verbos - Obra composta de manual explicativo e cartelas com imagens lúdicas
e expressivas que visa a estimulação de verbos usuais, publicada pela Editora Pró-Fono em 2005.
Fui responsável pelas ilustrações da obra.
Acerte Sempre - Publicação interna da Rede Record de Televisão com dicas sobre a Língua
Portuguesa. Fui responsável pelas ilustrações das primeiras edições da publicação.

Cursos
Gerenciamento de Projetos: Teoria e Prática
Projectlab (curso in-company), 2015, 40 horas
Programação distribuída com Java
Instituto de Matemática e Estatística da USP, 2002, 20 horas
Programação gráfica com Java
Instituto de Matemática e Estatística da USP, 2002, 20 horas
Introdução à linguagem Java
Instituto de Matemática e Estatística da USP, 2002, 20 horas
Programação com Delphi
M.A.S. Training Center, 1997, 40 horas

Outras informações
•
•

Nascido no Chile em dezembro de 1974
Residência no bairro Saúde, São Paulo, SP

