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OBJETIVO
Consultoria e treinamento linguístico. Tradução e versão das línguas inglesa e portuguesa. Revisão,
elaboração e tradução de relatórios comerciais. Planejamento e análise de projetos.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E PROJETOS
• Autor do método "On the Mark" (OTM). Curso completo de inglês.
• Autor do “Projeto Estudante Profissional” (PEP). Livro e curso.
• Desenvolveu e ministrou curso de gestão de tempo e organização empresarial baseado no sistema
GTD de David Allen (Natal, 2008-2012)
• Assumiu a direção pedagógica do Instituto de Desenvolvimento Estudantil Antoine Lavoisier,
escola regular em São Paulo (São Paulo, 2009-2011).
• Estabeleceu parceria com professores do Departamento de Fisioterapia da Universidade
Potiguar para a tradução de vários artigos acadêmicos internacionais (Natal, 2006-2009).
• Trabalhou como revisor, tradutor e intérprete em diversas ocasiões, dentre as quais:
‣ Interpretação - Palestra sobre desenvolvimento sustentável. Palestrante convidado: professor
Richard Peregoy, PhD (Dallas University) (Natal, 2005)
‣ Revisão e tradução - Material textual do programa SES (Angola Essential Health Services),
promovidos pela USAID (Natal, 2007)
• Desenvolveu e ministrou diversos cursos sobre a língua inglesa, dentre eles:
‣ Fonética e Fonologia Comparada (UFRN, 2007)
‣ História da Língua Inglesa (UFRN, 2007)
‣ Curso de Tradução e Interpretação (2005 - 2007)
‣ Curso de Formação de Professores de Inglês (2005 - 2009)
• Desenvolveu e coordenou o programa de inglês instrumental do Departamento de FIlosofia da
Universidade de São Paulo (USP, 1995)
• Trabalhou como assistente de edição do professor Robert Fitterman, do periódico acadêmico do
Departamento de Estudos Gerais, pela Singing Horse Press (Philadelphia), durante os estudos na
Universidade de N. York (NYU, 1993).
HISTÓRICO ACADÊMICO
• Univ. Fed. do Rio Grande do Norte (UFRN) - Licenciatura em Letras Ing./Port. (Natal, 2005 - 2008)
• Universidade de São Paulo (USP) - Bacharelado em Filosofia (São Paulo, 1995 - 1998)
• New York University (NYU) - General Studies e Stern School of Business (N. York, 1991-1993)
HABILIDADES
• Computação:
• Três sistemas operacionais (Windows, OS X e Linux)
• Todos os principais aplicativos de escritório e pessoais
• Webdesign e desenvolvimento (HTML5, CSS, PHP, jQuery, mySQL, javascript)
• Computação gráfica (vetoriais e Blender 3D, modelagem, texturização, animação,
renderização)
• Assuntos de interesse pessoal e estudo:
• Empreendedorismo, economia, mercadologia global e de países emergentes, teoria dos jogos
• Relações humanas e psicologia
• Retórica, oratória e comunicação
• Análise e crítica literária

