
  

BRUNO PRADO Professor de português, línguas e redação 

Quem sou eu: formado em Ciência da Computação pela USP São Carlos (2008) e Letras pela Unesp Rio Preto (2016). 
Dediquei minha segunda graduação a me especializar em linguística românica (latim, português, espanhol, francês, 
italiano, inglês) e em melhores metodologias de ensino de áreas relacionadas às línguas, à redação (método de 
refazimento) e à gramática (em especial a descritiva). Busco a excelência com base no que há de mais moderno e eficaz 
nas relações ensino-aprendizagem e professor-aluno. 

Linguística 

ASPECTOS PROFISSIONAIS 

IDIOMAS 
Português 
Como língua nativa 
 
Inglês 
Em nível de fluência 
 
Espanhol 
Em nível avançado a fluente 
 
Francês 
Em nível médio a avançado 
 
Italiano 
Em nível avançado 

EMPRO 
2011 - atual 

Analista de sistemas 

LG 
2010 - 2011 

Analista de testes 

Ingenico 
2007-2010 

Analista de testes 
Administrador de 
sistemas 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL FORMAÇÃO 
Unesp - IBILCE 
2012-2016 

Licenciatura em Letras 
Português e italiano com 
especializações em linguística 
românica 

USP - ICMC 
2003-2008 

Ciência da Computação 
Programação de softwares, 
servidores, bancos de dados, 
web-design 
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Redação 
Literatura 
Gramática

 Ensino 
Criatividade 
Humor

 Inteligência 
Interpessoal 

Aldeia dos Idiomas 
2013 - 2014 Professor de inglês 

Aldeia dos Idiomas 
2014 Professor de 

português para 
concurso 



 

Principais realizações acadêmicas 

Iniciação Científica 
 
2015 - 2016. Iniciação Científica I : "Linguísta Românica - 
do Latim ao Português", incluindo algumas 
particularidades do Espanhol, do Francês, do Italiano, do 
Inglês e de algumas línguas neolatinas menores, como 
catalão, basco, retorromano, sardo, occitano, provençal. 
Aprovada por unanimidade pela banca parecerista. 

Estágio 
2012. Estágio não obrigatório em Etimologia: "O 
processo de formação de palavras a partir do particípio 
perfeito em língua latina: o latim e a língua portuguesa", 
incluindo Espanhol, Francês, Italiano e Inglês. 

CAL 
Membro por 3 anos do Centro Acadêmico de Letras: 
2013: secretaria depois apoio 
2014: presidente depois apoio 
2015: conselheiro 
Destaque para 2014. Criador da chapa CAL'14 que 
venceu a eleição daquele ano e que recuperou o caixa e 
o prestígio do CAL. 

AAALP 

2014 - 2017. Fundador da Associação Atlética Acadêmica 
Letras e Pedagogia em 2015, braço esportivo do CAL 
(Centro Acadêmico de Letras) e do CAPED (Centro 
Acadêmico da Pedagogia), a partir do embrião esportivo 
criado no CAL'14, cujo intuito é incentivar a prática 
esportiva desses cursos, que se encontrava em completo 
abandono e era motivo de descaso pelos outros cursos. 
Em 2 anos na presidência da AAALP (2014 - 2015, 2016 - 
2017), foi adquirido um conjunto de uniformes 
esportivos sem custos por meio de patrocínio (30 
unidades) e material esportivo (bolas), chegou-se ao vice-
campeonato de tênis-de-mesa masculino (2015) e ao 
título de campeão invicto de xadrez (2016) (os atletas 
campeões representaram a Unesp de Rio Preto no 
Interunesp 2016). 

Semana de Letras 
2014. Compôs a Comissão Organizadora da "XXVI 
Semana de Letras e I Simpósio de Estudos da 
Linguagem" da Unesp no cargo de Metodologias e 
Procedimentos, criado exclusivamente para si e para 
outro membro, cujas funções se assemelham às de um 
gerente de projetos. Nesta edição, apresentou a oficina 
"Técnicas de fotografia para iniciantes". 

Projeto Katharsis 
2014. Criador do Projeto Katharsis, um grupo de estudos 
que visava analisar obras literárias em seus diversos 
meios de reprodução (cinema, televisão, quadrinhos, 
música, livros, panfletos, jornais, pinturas, esculturas) 
por meio de palestras de especialistas em cada área. 

Representante discente 
2012. Representante discente da turma de Italiano no 
Dia da Gradução "Maria Antonia Granville". 

Apresentações 

2016. Apresentação de Minicurso no 3º COLLI (Congresso 
de Língua e Literatura Italianas e 4ª Mostra Artística 
Cultural - Itália em Perspectiva) da Unesp de Rio Preto e 
Comunicação na XVII Semana de Letras da Unesp de 
Araraquara, ambos intitulados "Comparativo 
morfofonológico entre as línguas neolatinas e o inglês de 
palavras com mesma raiz latina por meio de exemplos". 
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