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EDUARDO FERREIRA FONTES MERCER 

Brasileiro, solteiro, 33 anos, residente à Rua Tupi, 103, apartamento 21 B, Santa Cecília, São Paulo, 

SP; CEP 01233-001. Telefone residencial: (11) 3662-4562. Telefone móvel: (11) 98733-6560. e-mail: 
emercer@gmail.com. 

Resumo Profissional 

Designer formado pela Fundação Armando Alvares Penteado, habilitação em Projeto de Produto, turma de 2011. Experiente em 
Rhinoceros 4.0, Dassault Systèmes SolidWorks, Adobe Photoshop CS5, HTML, Microsoft Office 2007, National Instruments LabVIEW, 
Torque Game Builder, 3D Game Studio. Programador capacitado em C/C++, C#, VB e VB.NET, com alguma experiência em 
Delphi/Kylix, ASP e PHP. Tradutor com mais de 10 anos de experiência em documentos técnicos das áreas de engenharia, tratamento 
de superfície e computação. 

Histórico Profissional 

 Learn the Ropes – 2011 em diante 
Professor de inglês para crianças, adolescentes e executivos de multinacionais como Avaya, Nissan e Cabeza Sastre, do básico ao 
conversacional. 

 

 Fiatmio.cc – 2010 
Blogueiro escrevendo sobre design e tecnologia automotiva no site do projeto Fiat Mio criado pela Agência Click. 

 

 Fundação Armando Alvares Penteado – 2007-2009 
Monitor-Bolsista da Faculdade de Computação e Informática da FAAP, atuando em dois projetos distintos, como artista gráfico e 
programador para a instalação da Fundação no Second Life e no desenvolvimento de um advergame do processo seletivo 2009.  
 

 Diverbras Entretenimento - 2006 
Programador-chefe do projeto-piloto da divisão de desenvolvimento de jogos da empresa. Coordenava, junto com o designer-chefe 
e o chefe do departamento de arte, uma equipe multidisciplinar de oito pessoas. Deixou o cargo para retomar a carreira acadêmica 
após contratar o próprio sucessor. 
 

 PattyDix Informática – Natal de 2005 
Vendedor temporário de microcomputadores. Deixou a empresa para assumir cargo de programador na Diverbras. 
 

 SIM-LME – Poli-USP – 2002 
Estagiário no projeto financiado pela Agência Nacional do Petróleo para o desenvolvimento de um Nariz Eletrônico treinado para 
identificar qualidade de combustível. Escreveu uma rede neural sobre a plataforma IBM-PC para o treinamento e operação do 
protótipo original, além de adaptar o mesmo para operação sobre redes TCP-IP. 
 

 CaféPlugado.com.br – 2001 
Gerente e sócio do primeiro cybercafé de São José do Rio Preto, SP. Responsável pela configuração e manutenção de uma rede de 
14 PCs, configuração do servidor central e desenvolvimento dos softwares de controle. Empresa fechou quando ambos os sócios 
ingressaram em universidades. 

Histórico Acadêmico 

 2007 - 2011 Desenho Industrial, Projeto de Produto – Fundação Armando Álvares Penteado  

 2002 – 2004 Engenharia Mecânica, Automação e Sistemas – Escola Politécnica da USP (não se graduou) 

 1999 – 2001 Engenharia Elétrica – Universidade Presbiteriana Mackenzie (não se graduou) 

 1995 Certificado para desenvolvimento em Visual Basic pela Brasoftware Treinamentos  

Idiomas 

 Inglês fluente, falado e escrito (TOEFL 116/120). 

 Espanhol falado básico, escrito intermediário. 

Informações adicionais 

Durante o estágio no Grupo de Sensores Integráveis e Microssistemas do Laboratório de Microeletrônica da Poli-USP co-publicou três 
trabalhos acadêmicos sobre assuntos relacionados a tecnologia. Além disso, escreveu sobre tecnologia em suas monografias de 
graduação na Fundação Armando Alvares Penteado: 

 "Aparato de Comunicação Entretenimento Socialização e Serviços Online", MERCER, Eduardo; São Paulo, FAAP, 2011 

 "Dispositivos de comunicação e consumo de mídias digitais no Brasil", MERCER, Eduardo; São Paulo, FAAP, 2010 

 "Nariz eletrônico", SILVA, Paulo Roberto de Souza et alli; São Paulo, USP, 2002 

 "Sistema de monitoração elétrica remota acessível via internet", MERCER, Eduardo et alli; São Paulo, USP, 2002 
 "Controle remoto de sistema embarcado", MERCER, Eduardo et alli; São Paulo, USP, 2002 


