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ESPECIALIDADE:
Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais (1974) e mestrado em
Computer Science - Polytechnic Institute Of New York (1984). Fundou a empresa GERAES Integração de
Sistemas Ltda. em 1992 atuando na área de automação industrial e a GERAES, em Janeiro de 2007, fundiu-se
com a empresa ARTE & BYTE Sistemas Ltda. (1992) tornando-se ARTE & BYTE GERAES Sistemas Ltda.
atuando nas áreas de automação industrial (elétrica, instrumentação e controle), T.I. (Tecnologia da
Informação) e I.C. ( Inteligência Computacional).

ITEM

DESCRIÇÃO

ESTABELECIMENTO

LOCAL

DURAÇÃO

ANO

01

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
ELÉTRICA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE M.G.

BELO HORIZONTE –
M.G.

5 ANOS

1970
a
1974

02

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA
COMPUTAÇÃO

POLYTECHNIC INSTITUTE
OF NEW YORK

BROOKLYN – STATE
OF NEW YORK - EUA

1 ½ ANOS

1982
a
1984

PERÍODO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

2009- Atual

Volta a atuar na empresa GERAES Integração de Sistemas Ltda. pois houve a cisão com a
empresa ARTE BYTE GERAES Sistemas Ltda.

2008 - Atual

Em Fevereiro de 2008 inicia-se oficialmente a sociedade ARTE BYTE GERAES Sistemas
Ltda. com um portifólio extenso decorrente da união das empresas GERAES Integração de
Sistemas Ltda. e ARTE & BYTE Sistemas Ltda. O objetivo social da empresa é: &#8722;
Comércio e desenvolvimento de software; &#8722; Prestação de serviços de projetos,
engenharia de sistemas, consultoria, assessoria, análise e processamento de dados,
integração de sistemas de automação industrial e comercial e o comércio atacadista de
equipamentos de uso industrial, eletrônicos, telefonia e de artigos e suprimentos de
informática. &#8722; Instrumentação e controle de processos industriais; &#8722;
Representação por conta e ordem de terceiros de software e hardware; &#8722;
Gerenciamento de obras e montagens industriais; &#8722; Industrialização nas áreas
elétrica, eletrônica e informática. Resumidamente atuaremos nas áreas de Automação
Industrial, Tecnologia da Informação e Inteligência Computacional aplicados às indústrias e
comércio em geral.
Ver dossiê integrado da ARTE BYTE GERAES Sistemas Ltda.

1992 - Atual

Ao sair da MALC fundou a empresa GERAES Integração de Sistemas Ltda. (12/03/1992Junta Comercial) trabalhando sozinho até 1997. Em 1998 associou-se a outros engenheiros
para fortalecer e expandir a empresa. Em Janeiro de 2007 inciou o processo de fusão com
a empresa ARTE & BYTE Sistemas Ltda. este fato está se concretizando em Fevereiro de
2008 através da nova denominação social ARTE BYTE GERAES Sistemas Ltda.
Ver dossiê integrado da ARTE BYTE GERAES Sistemas Ltda.

1986 - 1991

Dando sequencia ao trabalho iniciado na Paulo Abib Engenharia continuou a desenvolver o
software SCADA MALC 1700 aplicando-o na indústria em geral, ou seja: mineração,
siderurgia, metalurgia, cimento, alimentação, etc. No período de trabalho na MALC
participou de vários projetos na área emergente da Automação Industrial. A MALC teve
uma atuação marcante neste mercado naquela época, sendo uma das principais empresas
no setor.

1985 - 1986

Atuou na área de desenvolvimento de software básico. Participou da equipe que
desenvolveu o software SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) denominado
MALC 1700.

PERÍODO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1985 - 1986

Atuou na área de desenvolvimento de software básico. Participou da equipe que
desenvolveu o software SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) denominado
MALC 1700.

1982 - 1984

Morou nos Estados Unidos neste período e cursou a Pós Graduação em Ciências da
Computação no Polytechnic Institute of New York - Broolyn - City of New York - onde
recebeu o grau de "Master of Science" em 31 de Janeiro de 1985. De Abril de 1982 a
Agosto de 1982 fez o Curso de Inglês para Estrangeiros na University of Pittsburgh Pennsilvania.

1977 - 1982

Ocupou o cargo de Engenheiro Eletricista e Orçamentista em projetos de mecânica
pesada (pontes rolantes e guindastes de cais. Participou de projetos em turn_key tais
como: Desgaseificação à vácuo da Usiminas e Açominas, Pátios de Minério e Carvão
da Açominas.

1975 - 1977

Admitido como Enhgenheiro Eletricista lotado no setor de Utilidades. (O setor de
utilidades engloba os serviços de manutenção corretiva e preventiva, geração,
distribuição e controle da energia elétrica, água industrial e potável, ar comprimido,
vapor e gás de alto forno) Em 09/10/1975 assumiu as funções de Assistente Técnico do
mesmo setor. Em Fevereiro de a976 assumiu a Divisão de Manutenção Elétrica, argo
que ocupou até o seu desligamento da empresa em 16/03/1977

