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Objetivo 
Tradutor, Intérprete (Inglês/Português) 
 
Formação Acadêmica –  
Mestrado em Estudos da Tradução – Pesquisa em Multilinguismo e Comunicação em Organização Multinacional - UFSC, 
Florianópolis – SC; Concluído em Outubro de 2014 
Administração/Marketing, UNIASSELVI, Indaial – S/C; Concluído em Julho de 2006. 
 
Outros Cursos 

• Conferência do Grupo de Estudos de Gestão e Línguas (GEM&L) 2015 – Helsinki, Finlândia – 10 – 12 de 
junho de 2015 – Apresentação de artigo. 

• Conferência Wordfast Forward – Riga, Letônia – 28 – 31 de maio de 2015. 

• I Simpósio Internacional: Empresas Multinacionais, Língua(s) e Tradução – Florianópolis – UFSC/PGET) 
30 de junho de 2014 – Apresentação de pesquisa. 

• XIX Congresso Mundial da Federação Internacional de Tradutores – (San Francisco –EUA) 1-4 de Agosto 
de 2011 

• Técnicas de Apresentação e Oratória – (SOCIESC - Blumenau - SC) 28-30/06/2011 

• I Simpósio Internacional de Crítica Genética, Tradução Intersemiótica e Audiovisual – (UFSC-
Florianópolis - SC) 06/05/2011 

• Curso de Memorização, Concentração e Aprendizagem Acelerada– (SOCIESC – Balneário Camboriú - SC) 
25 e 26/08/2011 

• II Conferência Brasileira de Tradutores do ProZ.com (São Paulo) – 31/07 – 01/08/2010 
 
Qualificações 

Tradutor do Inglês para o Português e do Português para o Inglês, com habilidade para transcrever material em 
áudio e aplicar legendas em vídeos em diversas áreas. Professor de Inglês com experiência no ensino de adultos e 
jovens apto a desenvolver e coordenar atividades para o ensino do idioma que se aplicam diretamente às 
necessidades e ao quotidiano dos alunos e empresas. Desde 2002 também administrando o próprio curso de 
idiomas voltado às necessidades dos funcionários de uma multinacional norte-americana, pude acumular 
conhecimentos na área de administração e gerenciamento do negócio, segmentação de horários e formação de 
grupos de estudos. Hábil usuário dos programas do Microsoft Office e Wordfast. Conhecedor de sistemas de 
gestão, organização e qualidade, especialmente na comunicação internacional em diversas funções 
organizacionais. Algum conhecimento de 5S, manufatura enxuta e ferramentas de solução de problemas como 5 
Porquês, FTA, etc. 

 
Características Profissionais 

• Comprometimento e dedicação aos objetivos definidos; 
• Dinamismo;  
• Organização; 
• Comunicação fluente e conhecimento avançado em Inglês, inclusive para negócios;  
• Ótimo relacionamento interpessoal e comunicação; 
• Facilidade para trabalho em equipe; 
• Empreendedorismo e liderança; 
• Focado em resultados; 
• Em busca de crescimento; 
• Hábil na solução de problemas;  
• Criatividade e inovação; 
• Facilidade e disposição para aprender novas tecnologias, ferramentas e/ou métodos de trabalho. 

 
Histórico Profissional 

Fevereiro/2002 aos dias de hoje – In-company – Atuando como professor/coordenador do curso de Inglês e tradutor 
(terceirizado) da Power Idiomas, empresa própria; 

Março/01 a Dezembro/02 – EF. Escola de Idiomas –Wizard – Timbó - Professor de Inglês. 

Março/00 a Agosto/01 – Centro de Cultura Anglo-Americana – CCAA - Indaial S/C - Professor de Inglês; 
 

Fabio Dias Meira 
Outubro /2015 


