
JOICE KÄFER
joice@brodtec.com

Lajeado, RS
BRASIL

Objetivos: 

Trabalhar  com  projetos  relacionados  à  gestão,  expansão  de  mercado,  controle  de  qualidade, 
documentação,  capacitação e desenvolvimento de softwares livres e abertos.  Em especial,  trabalhar 
com  projetos  que  tragam  resultados  sociais  positivos,  como  a  geração  de  emprego  e  renda  e 
desenvolvimento regional.

Perfil:

• Empreendedora, sendo sócia da Brod Tecnologia e uma das fundadoras da Solis, Cooperativa de 
Soluções Livres;

• Comprometida, criativa, versátil;
• Líder, foi presidente do grupo de ação social Gnurias, da qual participou desde o seu surgimento em 

2002 até 2007;
• Expõe com clareza e simpatia suas idéias, tendo palestrado e ministrado cursos e oficinas em vários 

lugares do Brasil e viajado uma vez para a Austrália para apresentar os trabalhos do grupo Gnurias.

Histórico profissional recente:

Brod Tecnologia da Informação – www.brodtec.com
Lajeado, RS, Brasil 
2006 – hoje 

Tornou-se sócia da Brod Tecnologia a partir de agosto de 2006, onde atuou como assistente técnica do 
Núcleo de Desenvolvimento Open Source e Interoperabilidade, patrocinado pela Microsoft 
(www.codeplex.com/NDOS), entre agosto de 2006 e fevereiro de 2009. É responsável pela 
documentação, controle de qualidade, gestão de conteúdo e desenvolvimento web dos projetos da 
empresa.

Resumo do histórico profissional anterior:

Solis, Cooperativa de Soluções Livres – www.solis.coop.br
Lajeado, RS, Brasil
2003 – hoje

Foi  uma das  fundadoras  da Solis  e  fez  parte  da sua equipe de desenvolvimento,  trabalhando com 
serviços  web.  Foi uma das responsáveis pelo portal  da Univates e também da própria cooperativa. 
Trabalhou também com testes e documentação de sistemas.
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UNIVATES – Centro Universitário – www.univates.br
Lajeado, RS, Brasil
2000 – 2003
• Monitora dos laboratórios de informática da instituição
• Secretária do CPD
• Desenvolvedora web, sendo uma das responsáveis pelos portais internet e intranet da instituição.

Outros trabalhos relevantes e voluntários:

• Foi presidente do grupo Gnurias, com o qual trabalhou em várias oficinas, palestras e seminários 
visando a inclusão digital.

Histórico Educacional:

• Universidade Federal do Rio Grande do Sul
2009 –  Aluna especial de Pós-Graduação do Instituto de Informática

• UNIVATES – Centro Universitário
2001 – 2008, Engenharia da Computação

• UNIVATES – Centro Univesitário
2000 – Ciências Exatas, não concluído

• Colégio Cenecista João Batista de Mello
1997 – 1999, Técnico em Informática, Ensino Médio

Algumas palestras e mini-cursos:

• Encontro Internacional de Inovações Pedagógicas, Tecnologia e Cidadania – novembro de 2006
“Uso de Software Livre na Educação”, no
Recide, PE, Brasil

• Mini-curso “Informática para o Trabalho”, idealizado pelo grupo Gnurias, o Sine de Arroio do Meio/
RS e o telecentro empresarial hospedado dentro da Univates, Centro Universitário - março de 2006
Nesse projeto Joice participou como instrutora do curso de informática, utilizando softwares livres, 
totalmente voltado para o mercado de trabalho regional, para que os jovens desempregados 
pudessem ter um diferencial para acrescentarem em seus currículos.

• Latinoware - Pré-evento de divulgação do I Congresso Latino Americano de Software Livre - 
setembro de 2004
“O Software Livre no apoio ao ensino”
Foz do Iguaçu, PR, Brasil

• Linux.Conf.au, Mini-conference EducationaLinux - janeiro de 2004
“Free Software and Children Education - The Gnurias Experience”
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Adelaide, Austrália
http://www.linux.org.au/conf/2004/

• Conferência Internacional Software Livre Brasil - novembro de 2003
“Software livre é coisa pra macho? As mulheres e o Software Livre”
Curitiba, PR, Brasil

Idiomas:

• Inglês: compreendida na fala e escrita, fluente na leitura
• Espanhol: compreendida na fala e escrita, fluente na leitura

Hobbies:

• Busca encontrar o equilíbrio entre as atividades de trabalho e a saúde física e mental. Especialmente 
gosta de vôlei, corrida, bike e padle. 
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