
SOBRE

Sou tradutora literária, disponível para trabalhos

freelance em regime home-office. Também sou escritora,

revisora, baterista, artesã e estou em constante

atualização. Sou comunicativa, disposta a aprender,

simpática, criativa e dedicada. Trabalho com palavras

por paixão, e por isso estou constantemente me

atualizando e aprendendo mais sobre tradução, teoria

da tradução e comparações entre linguagens. Autora do

livro "Harmonias Sepulcrais", convidada nas Antologias

"Paralysis Somni" e "Floresta sombria", membro da

ABERST (Associação de Escritores de Suspense e Terror)

HABILIDADES PROFISSIONAIS

• Tradução Para dublagem (ING-PTBR)

• Versão e Tradução para Legendagem (ING-PTBR)

• Tradução Para Teatro (ING-PTBR)

• Revisão Literária e Leitura Crítica

• Tradução e Criação Literária (ING-PTBR)

 

CONTATO

Telefone/ Whatsapp: (11) 9 7732 0576

Email: allessandralobo@gmail.com

Instagram: @alessandralobo.tradautora

INTERESSES GERAIS

Teatro/ Música/ Cinema

História e Biografias

Ficção/ Terror/ Fantasia

Arte e História da Arte

Shows e Documentários Musicais

Documentários em Geral

Desenhos e Séries Infantis

ALESSANDRA LOBO
TRADUÇÃO E VERSÃO -ING/PTBR -

LEGENDAGEM/DUBLAGEM/LITERÁRIA
CNPJ: 35.967.357/0001-28

CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES

Casa Guilherme de Almeida - Tradução Para Teatro

Prática de tradução voltada para PTBR focando no registro falado pelos

atores em cena; diferentes registros (de época, atual, cômico, dramático,

etc); aplicação da tradução no roteiro e marcas de registro (gírias,

adaptações, licenças poéticas)

Oficina prática ministrada em 2019 por Claudia Soares Cruz

(2019) Curso ministrado por Rayanni Imediato e Mabel Cezar: identificação e

aplicação do registro adequado ao produto (fala formal, informal, jurídica,

médica, reality shows, novelas, juvenil, etc); exercícios práticos com filmes,

séries e reality shows, história da dublagem e como usar e aplicar informações

ao ator de dublagem e diretor artístico na tradução.

SBD- Sociedade Brasileira de Dublagem - Tradução Para Dublagem

SBD - Sociedade Brasileira de Dublagem - CTZ (Como Traduzir do
Zero) (2019): Curso ministrado por Rayanni Immediato e Mabel
Cezar: noções básicas sobre o universo da dublagem e do
audiovisual, passo a passo de uma tradução com exercícios
práticos (série de investigação e outra infanto-juvenil)

Casa Guilherme de Almeida: A História do Terror no Cinema: programa
de 6 encontros sobre os recursos em diversos estilos e fases do cinema
em horror, principais diretores, produtores e roteiristas; métodos de
legendagem e aplicações.

Casa Guilherme de Almeida- Programa formativo Para Tradutores Literários
(2019 - em andamento),além de várias outras oficinas, incluindo: tradução
poética e prosa, tradução de Shakespeare, tradução no meio editorial, a
tradução de Boris Schnaiderman, 

Casa guilherme de Almeida: Curso Revisão do Português
Ministrado por Eliane Fittipaldi em 8 encontros, com exercícios práticos
para revisão em gramática, ortografia, coesão e coerência textual e
redação para escritores já experientes.

Universidade Paulista - UNIP/ Letras - Bacharelado e Habil. Tradução
em Inglês - 2012 a 1014

CPE - Certificate of English Proficiency - Cambridge by ESOL - Cultura
Inglesa (2016): fluência em redação, fala, ortografia econversação em
Língua Inglesa

OUTROS CURSOS E CERTIFICADOS


