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OBRAS TRADUZIDAS 
 

 
 2008-2009: Tradução de três volumes originalmente em francês da Coleção Histoire Générale de l’Afrique - 

Éditions UNESCO, sob os auspícios da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), São Carlos/Brasil; projeto 
patrocinado pela UNESCO. 

 
 Tradução para o português dos 18 primeiros capítulos do Volume III: África do século VII ao XI: 593 

páginas traduzidas - ISBN: 978-85-7652-125-9);  

 Tradução para o português dos 10 últimos capítulos (Cap. 20 ao Cap. 29) do Volume VI: África do século 
XIX à década de 1880: 291 páginas traduzidas - ISBN: 978-85-7652-128-0); 

 Tradução integral para o português do Volume VIII: África desde 1935: 1.150 páginas traduzidas - 

ISBN: 978-85-7652-130-3). 

 

 
 2016: Tradução do francês para o português da obra Erreurs de Pilotage - Tome 5, de Jean-Pierre Otelli, 

Éditions Altipresse, 2011 (288 páginas traduzidas - ISBN: 13 : 979-1-090465-03-9). 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190251POR.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190254por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190254por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190256POR.pdf
http://www.editions-jpo.com/br/home/20-erreurs-de-pilotage-5-9791090465039.html


HISTÓRICO PROFISSIONAL 
 

 2010 - aos dias atuais: Professor de Francês, tradutor e intérprete de conferência, membro da Idiomática-
soluções linguísticas, prestando serviços nos âmbitos da formação continuada, da tradução e do 

interpretariado junto a particulares, empresas e instituições de ensino superior na cidade de Teresina, PI/Brasil. 
 
 novembro 2018 / janeiro 2019: Interpretação consecutiva (pt <=> fr) durante curso de formação dedicado a 

submarinheiros brasileiros, em canteiro naval brasileiro. Atividades transcorridas do início de novembro 
ao final de janeiro em Itaguaí. (Itaguaí/RJ-Brasil) 
 

 setembro / novembro 2018: Interpretação consecutiva (pt <=> fr) durante curso de formação dedicado a 
soldadores brasileiros em canteiro naval francês. Atividades transcorridas do início de setembro ao início 

de novembro em Cherbourg-Octeville. (Cherbourg-Octeville/França) 
 
 setembro / outubro 2015: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) durante as sessões plenárias e grupos de 

discussão do “REDD+ for the Guiana Shield : Regional workshop Knowledge sharing on tree species 
in the Guiana Shield”. Atividades realizadas de 29 de setembro a 2 de outubro na Ilha de Tonka, no Suriname. 
Agência de tradução contratante: Humana Comunicação & Tradução. (Tonka/Suriname) 

 

 agosto 2015: Interpretação simultânea e sussurrada (ptbr <=> fr) durante as sessões plenárias e grupos de 

discussão do “6th Working Group Meeting on Community-based MRV systems in the Guiana Shield”. 
Atividades realizadas nos dias 24, 25, 26 e 27 de agosto em Georgetown, Guiana. Agência de tradução 
contratante: Humana Comunicação & Tradução. (Georgetown/Guiana) 

 

 janeiro 2015: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) durante as sessões plenárias do “REDD+ for the Guiana 
Shield - 4th Steering Committee Meeting”. Atividades realizadas nos dias 20, 21 e 22 de janeiro em 

Georgetown, Guiana. Agência de tradução contratante: Humana Comunicação & Tradução. (Georgetown/Guiana) 
 

 dezembro 2013: Interpretação simultânea/consecutiva e sussurrada (ptbr <=> fr) durante as sessões plenárias e 

grupos de discussão do Seminário Internacional “Economia Social e Solidária para a Soberania 
Alimentar”. Atividades realizadas de 07 a 11 de dezembro, em Fortaleza, Brasil. Agência de tradução 
contratante: Traduzca. (Fortaleza/Brasil) 

 
 novembro 2013: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) durante a conferência « Monde humain, monde 

animal : quel système de pensée ? », proferida pela cientista Hélène Clastres no âmbito do “II Seminário de 
Antropologia da UFSCAR”. Atividade realizada no dia 14 de novembro, em São Carlos, Brasil. Contratante: 
Departamento de Ciências Sociais (DCSo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). (São Carlos, Brasil) 

 

 agosto 2013: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) durante as sessões plenárias e grupos de discussão do “III 
International Congress on Biodiversity of the Guiana Shield”. Atividades realizadas de 05 a 08 de agosto 

em Paramaribo, Suriname. Agência de tradução contratante: Humana Comunicação & Tradução. 
(Paramaribo/Suriname) 
 

 julho 2013: Interpretação consecutiva e sussurrada (ptbr <=> fr) durante as sessões plenárias e grupos de 

discussão Seminário Internacional “O Concílio Vaticano II como Evento Dialógico”. Atividades realizadas nos 
dias 03 e 04 de julho. Contratante: Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

(São Carlos/SP) 
 

 novembro 2012: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) durante as sessões plenárias e grupos de discussão da 

“XV Conferência Internacional Anticorrupção”. Atividades realizadas de 07 a 10 de novembro em 
Brasília/DF. Agência de tradução contratante: Gomad. (Brasília/DF) 



 

 julho 2012: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr), durante as reuniões em “Focus Group” realizado para uma 

marca francesa de perfumes. Atividades realizadas de 10 a 12 de julho em São Paulo/SP. Agência de tradução 
contratante: Greenword. (São Paulo/SP) 

 

 novembro 2011: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) durante as sessões plenárias e grupos de discussão do 
“10º Congresso Mundial da Metropolis Cidades em Transição”. Atividades realizadas de 22 a 25 de 
novembro em Porto Alegre/RS. Agência de tradução contratante: Traduzca. (Porto Alegre/RS) 

 

 junho 2010: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) durante duas conferências proferidas pelo Dr. Emmanuel 

Houdart, Paris/França. Tema: “Fístulas Arteriovenosas Durais: Diagnóstico, Classificação e Tratamento” 
e “Tratamento Endovascular das Estenoses Intracranianas”. Atividades realizadas no âmbito do “Simpósio 
Internacional de Neurorradiologia Intervencionista”, sob os auspícios da Universidade de São Paulo/Medicina 
Ribeirão Preto. Atividades realizadas no dia 26 de junho de 2010. Agência de tradução contratante: Central de 

Traduções. (Ribeirão Preto/SP) 
 

 junho 2010: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) durante a exibição de curtas, médias e longas metragens 

concorrentes ao prêmio do “XII FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental”, organizado 
de 8 a 13 de junho na Cidade de Goiás/Goiás, sob os auspícios do Governo do Estado de Goiás. Agência de 

tradução contratante: Leaders Traduções. (Cidade de Goiás/GO) 
 

 maio 2010: Interpretação consecutiva e sussurrada (ptbr <=> fr) durante duas conferências proferidas pelo 

Professor Sylvain BOLLÉE, docente da Universidade Paris 1 - Panthéon/Sorbonne. Tema: “Localisation ou 
délocalisation de l’arbitrage international ? ” . Atividades realizadas no âmbito da Cátedra das Américas, 
sob os auspícios da Universidade São Judas Tadeu, nos dias 24 e 25 de maio de 2010. Agência de tradução 

contratante: AYA Instituto Linguístico. (São Paulo/SP) 
 

 janeiro 2010: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) durante as sessões plenárias do “Fórum Social 

Mundial”. Atividades realizadas de 25 a 29 de janeiro de 2010, em Porto Alegre/RS. Agência de tradução 
contratante: Traduzca. (Porto Alegre/RS) 

 

 novembro 2009: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) durante a comunicação do Professor Michel Vakaloulis, 
na ocasião do “VI Colóquio Marx-Engels”, realizado sob os auspícios do IFCH-Unicamp, Campinas/SP, em 4 

de novembro de 2009. Contratante: UNICAMP/IFCH. (Campinas/SP) 
 

 maio 2009: Interpretação consecutiva (ptbr <=> fr) durante comunicação, “Institutions et intérêts dans les 
technologies de transfert de ressources causa mortis”, proferida pelo Prof. Dr. Philippe Steiner, Université 
Paris-Sorbonne. Atividades realizadas nos dias 19 e 20 de maio de 2009, sob os auspícios da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Contratante: UFSC/Dept. Sociologia e Ciência Política. (Florianópolis/SC) 

 

 janeiro 2009: Interpretação simultânea e sussurrada (ptbr <=> fr) durante as sessões plenárias e os grupos de 
discussão durante a “Ia Assembléia do Fórum de Autoridades Locais da Amazônia (FALA)”, realizada nos 

dias 30 e 31 de janeiro de 2009, sob os auspícios do Governo do Estado do Pará, no âmbito do Fórum Social 
Mundial. Contratante: Humana Comunicação & Tradução. (Belém/PA) 

 

 2009: Professor de Francês, tradutor e intérprete de conferência, membro da Idiomática-soluções 
linguísticas, prestando serviços nos âmbitos da formação continuada, da tradução e do interpretariado junto a 
particulares, empresas e instituições de ensino superior na cidade de São Carlos, SP/Brasil. 

 

 agosto de 2008: Interpretação simultânea e consecutiva (ptbr <=> fr) durante as sessões plenárias nos três dias 

do “IV Colóquio Franco-Brasileiro de Filosofia da Educação”, realizado de 20 a 22 de agosto de 2008 sob 
os auspícios do Departamento de Educação/UERJ no âmbito de seu programa de Pós-graduação, na UERJ - Rio 
de Janeiro/RJ. Contratante: UERJ/Departamento de Educação. (Rio de Janeiro/RJ) 



 

 maio de 2008: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) durante “Conferência comemorativa aos 40 anos de 

Maio de 68”, realizada no dia 9 de maio de 2008, sob os auspícios do Consulado Geral da França no Rio de 
Janeiro no Paço Imperial, Rio de Janeiro/RJ. Contratante: Consulado Geral da França no Rio de Janeiro. (Rio de 
Janeiro/RJ) 

 

 2008-2010: Professor de Francês, tradutor e intérprete de conferência, membro da Idiomática-soluções 
linguísticas, prestando serviços nos âmbitos da formação continuada, da tradução e do interpretariado junto a 

particulares, empresas e instituições de ensino superior na cidade de São Carlos, SP/Brasil. 
 

 novembro de 2007: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) durante a conferência de abertura do “Seminário 

Internacional Subjetividade e Identidades em Devir”, pelo professor da Université Paris III, Dominique 
Combe, intitulada "A Nostalgia do Épico", realizada sob os auspícios do Instituto de Letras da UFF, no âmbito de 
seu programa de pós-graduação, em Niterói - Rio de Janeiro/RJ, em 26 de novembro de 2007. Contratante: 

UFF/Instituto de Letras. (Rio de Janeiro/RJ) 
 
 outubro de 2007: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) durante sessões plenárias e os grupos de discussão do 

encontro internacional sobre “A Instituição de diretrizes nacionais para o cadastro territorial 
multifinalitário (CTM) no Brasil”, realizado sob os auspícios do Ministério das Cidades/Gov. Brasil, no Della 

Volpe Hotel em São Paulo/SP, nos dias 25 e 26 de outubro de 2007. Contratante: Agility Marketing & Eventos. 
(São Paulo/SP) 

 

 setembro de 2007: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) durante conferência do Prof. Yves Clot intitulada “A 
Psicologia do Trabalho na França e a perspectiva da Clínica da Atividade”, realizada em 8 de setembro 
de 2007, sob os auspícios da Faculdade de Psicologia/UFF, em Niterói - Rio de Janeiro/RJ. Contratante: 

UFF/Faculdade de Psicologia. (Rio de Janeiro/RJ) 
 

 setembro de 2007: Interpretação sussurrada (ptbr <=> fr) e simultânea (ptbr <=> fr), respectivamente, nos 

dias 11 e 14 de setembro de 2007, na sessão de abertura do “I Ciclo do Pensamento e da Ação Teatral” e 
na sua conferência “Leituras contemporâneas do Teatro Antigo”, proferida pelo Professor Christophe Triau 
(Universidade Denis Diderot, Paris, França). Atividades realizadas sob os auspícios da Faculdade de 

Educação/UFF, em Niterói - Rio de Janeiro/RJ. Contratante: UFF/Faculdade de Educação. (Rio de Janeiro/RJ) 
 

 junho de 2007: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) durante as sessões plenárias do “IV Seminário 

Internacional - As Redes de Conhecimentos e a Tecnologia: práticas educativas, cotidiano e 
cultura”, realizado sob os auspícios do Departamento de Educação/UERJ, na UERJ - Rio de Janeiro, de 12 a 13 

de junho de 2007. Contratante: UERJ/Departamento de Educação. (Rio de Janeiro/RJ) 
 

 2007: Professor de Francês, tradutor e intérprete de conferência, membro da Idiomática-soluções 
linguísticas, prestando serviços nos âmbitos da formação continuada, da tradução e do interpretariado junto a 
particulares, empresas e instituições de ensino superior na cidade no Rio de Janeiro e em Niterói, RJ/Brasil. 

 

 outubro de 2006: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) durante as sessões plenárias do “III Colóquio 

Franco-Brasileiro de Filosofia da Educação: Foucault 80 anos”, realizado sob os auspícios do 
Departamento de Educação/UERJ no âmbito de seu programa de Pós-graduação, na UERJ - Rio de Janeiro, de 9 

a 11 de outubro de 2006. Contratante: UERJ/Departamento de Educação. (Rio de Janeiro/RJ) 
 

 outubro de 2006: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) na conferência “Ciência: ideologia ou cultura?”, 

proferida em 16 de outubro de 2006 pelo professor Jurdant Baudoin, da Universidade de Paris VII, no âmbito da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, sob os auspícios do Consulado Geral da França do Rio de Janeiro e da 
Secretaria de Estado de Educação. Teatro da Maison de France - Rio de Janeiro. Contratante: Consulado Geral da 

França no Rio de Janeiro. (Rio de Janeiro/RJ) 
 



 setembro 2006: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) no II Séminaire National TICE “Reflets-Brésil-
Br@nché ! Quelles pratiques pour quels résultats ?”, realizado nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2006, 

sob os auspícios do Consulado Geral da França no Rio de Janeiro e organizado pela Empresa Municipal de 
Multimeios da Prefeitura do Rio de Janeiro – MULTIRIO. Contratante: Consulado Geral da França no Rio de 
Janeiro. (Rio de Janeiro/RJ) 

 
 julho 2006: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) no Seminário Internacional “Brasil e África: memória e 

cooperação”, realizado na UERJ sob o patrocínio da Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) e 
organizado pela UERJ/Departamento de Filosofia, de 17 a 19 de julho de 2006. Contratante: UERJ/Departamento 
de Filosofia. (Rio de Janeiro/RJ) 

 
 março 2006: Interpretação simultânea (ptbr <=> fr) em grupos de trabalho e plenárias da “Conferência 

Internacional sobre a Reforma Agrária e o Desenvolvimento Rural (CIRADR)”, patrocinada pela 

Organização para a Agricultura e a Alimentação (FAO), Organização das Nações Unidas (ONU) e executada pelo 
Ministério da Reforma Agrária e do Desenvolvimento Rural - MDA. Também interpretou em whyspering na sessão 
temática especial “Biodiesel: energia e inclusão social”, 08/março 2006, junto à delegação do Marrocos chefiada 

pelo Sr. Mohamed Mohattane, Secretário de Estado do Ministro da Agricultura, contando com a presença na 
direção dos trabalhos do Ministro do Desenvolvimento Agrário do Brasil, Sr. Miguel Rossetto. Atividades 
desenvolvidas de 07 a 10 de março de 2006. Agência contratante: ADOF. (Porto Alegre, RS) 

 

 2006: Professor de Francês, tradutor e intérprete de conferência, membro da Idiomática-soluções 
linguísticas, prestando serviços no âmbito da formação continuada, da tradução e do interpretariado junto a 

particulares, empresas e instituições de ensino superior na cidade no Rio de Janeiro e em Niterói, RJ/Brasil. 
 

 2005: Professor de Francês membro da Idiomática-ensino personalizado, prestando serviços no âmbito da 

formação continuada de quadros em empresas tais como: 
 

- Michelin/PEM (Plantações Édouard Michelin), em Itiquira, Mato Grosso, MT/Brasil. (1˚ Ciclo de Formação 

Intensiva - julho/agosto 2005) 
- Socil, em São Carlos, SP/Brasil (2005 jan/dez) 

 

 2003-2004: Professor de Francês funcionário da Top Idiomas, ministrando cursos de Francês, São Carlos, 
SP/Brasil. 

 

 1993-2004: Professor de Francês, tradutor/intérprete e revisor prestando serviços a quadros acadêmicos das 
Universidades estabelecidas em São Carlos, SP/Brasil, USP e UFSCAR. 

 

 1989-2002: Professor de Francês autônomo prestando serviços no âmbito da formação continuada de quadros 
em diversas empresas tais como: 

 

- Clear Channel Outdoor, em São Carlos, SP/Brasil (2001-2002)  
- Companhia Vale do Rio Doce (Vila de Engenheiros da CVRD), em Mariana, MG/Brasil (1991) 

- Alcan Alumínio do Brasil, em Ouro Preto, MG/Brasil (1991) 
- Samitri SA, em Mariana, MG/Brasil (1991) 
- Construtora Andrade Gutierrez (Diretoria de São Paulo), em São Paulo, SP/Brasil (1989)  
 

 1992: Professor de Francês funcionário da Berlitz Centro de Idiomas LTDA, em Ribeirão Preto, SP/Brasil. 
 

 1987-1989: Professor de Francês funcionário da Berlitz Centro de Idiomas LTDA, em São Paulo, SP/Brasil, 
através da qual prestamos serviços a múltiplas empresas, tais como: 

 

- Banco Safra SA (Diretoria) 

- Ticket Restaurant (Diretoria) 



- Quaker Brasil SA (Diretoria) 
- Metrô SP (Diretoria) 

- Sabesp SP (Diretoria) 
- Carrefour Brasil SA 
- Brasilit SA 
- ABC Bull SA 
 

 1985-1986: Professor de Francês funcionário do Yázigi - escola de idiomas, em São Carlos, SP/Brasil. 

 

 
 

 

HISTÓRICO FORMAÇÃO 
 

 
 Ensino Secundário - EESG “Álvaro Guião” e CAASO, São Carlos, SP/Brasil. 
                                “Lycée Martin V”, Louvain-la-Neuve/Bélgica.  
 

 Ensino Primário - “École Communale du Blocry”, Louvain-la-Neuve/Bélgica. 

                              EEPG “Cel. Paulino Carlos”, São Carlos, SP/Brasil. 
 
 

 

IDIOMAS 
 

 
Português (BR) - língua materna => fluente 
Francês - língua profissional => fluente 

Espanhol - língua paterna => leitura fluente 
Inglês - bases escolares 


