Resume

Alexandre Dezem Bertozzi
“reverter ad locum tum”
Nascido em Bebedouro, São Paulo, em uma segunda feira de carnaval, 22 de
fevereiro de 1971, iniciou no campo da eletricidade/eletrônica com 8 anos de idade,
quando desmontou seu primeiro radio valvulado. Desde muito cedo foi, e é um
entusiasta em eletrônica/informática e telecomunicações. Em 1984, adquiriu seu
primeiro computador, um TK85, padrão Z80 com Basic residente, na qual idealizou
diversos programas de entretenimento, jogos, etc.
Também 1982, iniciam suas primeiras aulas de musica em um conservatório
musical da cidade de Bebedouro-SP. Em seguida, adquiriu um CP500, nos idos de
1987/88, realizando neste equipamento um programa de analise de solos para seu irmão,
concluinte em Engenharia Agronômica, que foi premiado como sendo para a época, um
grande aliado para este tipo de profissional, reduzindo o tempo de resposta e
melhorando muito a apresentação final do relatório, pois o mesmo era impresso. Neste
mesmo ano (1988), idealizou e montou sua primeira mesa de som de 8 canais, com
recursos de PanPot e entrada para efeitos, também muito avançados. Nesta época a
grande maioria dos sonoplastas utilizava mixadores comuns com poucos recursos,
quando
existiam.
Trabalhou com sonorização profissional de 1987 a 1989, sonorizando diversos
artistas, como exemplo, Dollar Company, Sergio Reis, dentre outros.
Adentrou a academia em 1989, no curso de engenharia elétrica. Ainda como graduando
em engenharia desenvolveu para a TV-Alfenas, emissora pertencente ao Reitor da
Universidade de Alfenas, o primeiro estúdio televisivo a se utilizar de “luz fria” no
estado
de
Minas
Gerais.
Já nos idos de 1994, estagiando na própria Universidade de Alfenas, participou
ativamente do projeto de remodelamento do sistema telefônico desta instituição,
introduzindo o conceito de DDR(discagem Direta a Ramal), implementando um
equipamento totalmente digital, também um dos primeiros equipamentos com esta
característica
no
estado
de
Minas
Gerais.
Em 1995 foi contratado pela Universidade de Alfenas como Engenheiro de
Manutenção onde chefiou equipes de trabalho nas áreas de informática, telefonia e
telecomunicações, para as empresas do grupo pertencentes a Universidade, a exemplo,
TV-Alfenas, Athenas FM, Jornal dos Lagos, Velano Táxi Aéreo, dentre outras.
Foi também em 1995 que contribui ativamente para a montagem de um sistema de
monitoramento/sensoriamento remoto de médicos para o Hospital Alzira Velano,
projeto este inédito no Brasil, em conjunto com a Olivetti Italiana.

Já no final de 1995, muda-se para a cidade mineira de Formiga onde estabelece a
Empresa Datatel Center Engenharia, Informática e Telecomunicações LTDA onde
atuou ate os anos de 2002, nas mais diversas áreas e empresas, tanto públicas quanto
privadas.
Foi perito da Justiça do Trabalho nos anos de 1999 a 2002 na comarca de
Formiga
e
região.
Em janeiro de 2002 é convidado a assumir a cadeira de Organização e
Arquitetura de Computadores pelas Faculdades Integradas do Oeste de Minas –
FADOM – Divinópolis – MG, onde permanece até a presente data (hoje como
Faculdade Pitágoras – Unidade Divinópolis), tendo ministrado diversas cadeiras,
sempre
nas
áreas
de
tecnologia.
Trabalhou também em outras instituições de Ensino Superior como,
Universidade de Alfenas “campus” Alfenas, Universidade de Três Corações “campus”
Três Corações, Fundação Educacional de Oliveira, Oliveira – MG.
Em 2008 foi convidado à ministrar aulas de pós-graduação pela Universidade do Estado
de Minas Gerais – unidade Divinópolis, no curso de Engenharia de Segurança do
Trabalho,
cadeira
Gerencia
de
Risco.
Neste mesmo ano, foi também convidado à ministrar um módulo de Novas
Tecnologias para o MBA em Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade Pitágoras,
Unidade Divinópolis.
Em novembro de 2009 é convidado pelo Presidente da Câmara Municipal de
Formiga, a ser cidadão honorário da Cidade de Formiga-MG (30 de novembro de 2009).
Também é convidado a ser coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de
Segurança e Higiene do Trabalho pelas Faculdades Pitágoras, Unidade Divinópolis. É
novamente professor homenageado nas turmas de Administração e na turma de Sistema
de Informação da Faculdade Pitágoras, Unidade Divinópolis.
Em Junho de 2009, é convidado a ministrar aulas para as turmas de Engenharia
de Produção da UEMG-Divinópolis/FUNEDI, matutino e noturno, 8º. Período.

