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Objetivo
Atuar como professora de língua portuguesa e literatura.
Formação acadêmica
Mestrado em Literatura Portuguesa (2020 - em andamento)
Pós-graduação na Universidade de São Paulo – USP
• Dissertação: “O sagrado e o profano em convergência no ser humano: uma análise de duas obras de José
Saramago”.
Especialização em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura (2019 - 2020)
Pós-graduação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
• TCC: “A literatura em diálogo: uma aproximação entre o velho do Restelo, o professor e o estudante do
ensino médio”.
Especialização em Tecnologias na Aprendizagem (2017 - 2018)
Pós-graduação no Centro Universitário Senac
• TCC: “Uso de podcasts como potencializador do desenvolvimento de gêneros orais em aulas de língua
portuguesa no ensino médio”. Artigo de mesmo nome publicado na revista EaD & Tecnologias Digitais na
Educação, da UFGD.
Licenciatura em Letras - português e inglês (2006 - 2009)
Universidade Católica de Santos
• Bolsista por mérito acadêmico e monitora-bolsista da disciplina Morfossintaxe I e II;
• Ministração de curso de dez horas sobre o acordo ortográfico para a comunidade acadêmica;
• TCC: “O contrato entre escritor e leitor em duas narrativas de José Saramago: Memorial do Convento e A
Viagem do Elefante”.
Experiência profissional
Centro Educacional SESI 414 – Vila Leopoldina (janeiro/2018 - atualmente)
Professora de língua portuguesa e literatura
• Aulas para ensino fundamental II (6º, 8º e 9º anos) e médio (1º e 3º anos), por meio de metodologias ativas,
principalmente. Realização de diversos projetos literários e interdisciplinares, como elaboração de peças
teatrais, palestras e saídas pedagógicas. Implementação de oficinas de redação que resultaram na melhora de
cem pontos na média da escola na dissertação do ENEM. Desenvolvimento de ferramentas de ensino online
por meio de plataformas como Google Suit, Microsoft Teams e Moodle.

PriceWaterhouse Coopers, SDL, Words and Words e Altabooks (janeiro/2008 - janeiro/2018)
Tradutora e revisora
• Revisão, tradução e versão no par de idiomas português e inglês de vários tipos de documentos, relatórios,
manuais e cursos. Responsabilidade linguística e liderança na organização de todo o processo de tradução,
desde o recebimento e a delegação de trabalhos até a revisão final dos textos.
Escola Marquês de São Vicente – Santos/SP (janeiro/2007 – dezembro/2008)
Estagiária de língua portuguesa
• Professora auxiliar no ensino fundamental II, médio e EJA. Substituição de professores, elaboração e
correção de atividades.
Wizard, PBF e CNA (agosto/2004 - janeiro/2009)
Professora de inglês
• Aulas e atividades em inglês para todos os níveis e idades, incluindo preparação para TOEFL.
Principais cursos
• Oficina Diante da Escrita. Carga horária: 8h, Biblioteca Villa Lobos, BVL, Brasil.
• Étudier en France: French Intermediate course B1-B2. Carga horária: 40h, Coursera - École Polytechnique,
EP, França.
• Cursos de Capacitação para Seleção de Avaliadores de Redações (2018 e 2019). Carga horária: 93h, FGV.
• Curso de Capacitação para Avaliação de Redações do ENEM 2017. Carga horária: 90h, VUNESP.
• Tecnologias na Educação: Ensinando e aprendendo com as TICs. Carga horária: 100h, SEDUC Santos.
• Encontros de leituras para boas conversas. Carga horária: 20h, Secretaria da Educação do Rio Grande do
Sul, SEDUC, Brasil.
• Learning How to Learn. Carga horária: 40h, Coursera - University of California - San Diego, UCSD,
Estados Unidos.
• E-learning and Digital Cultures. Carga horária: 40h, Coursera - University of Edinburgh, CLE, Escócia.
Idiomas
• Inglês: proficiente. Certificado de Proficiência (CPE) da Universidade de Cambridge.
Vivência no exterior, em Vancouver, British Columbia, Canadá (2003).
• Francês: leitura, escrita, fala e escuta avançadas.

