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EXPERIÊNCIA 

 

Aulas particulares de língua inglesa. 

Aulas particulares de História para alunos do ensino médio e fundamental. 

Aulas particulares de História da literatura. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

2017 ~ : Ensino Superior em andamento na instituição Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). 

2016 até 2018: curso de Inglês na instituição Cultura Inglesa. 

 

ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

Aluno de História cursando 6º período de graduação; C.R. de 8.8.  

Pesquisa de bacharelado « A consagração laureada : os critérios do Prêmio 

Pulitzer, Camões e Cervantes » orientada pela professora emérita Andrea 

Daher. 

Membro do laboratório PeHL (Laboratório de pesquisa em História das Práticas 

Letradas), coordenado por Henrique Buarque Gusmão. 



Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC-UFRJ) pela pesquisa « A consagração 

laureada : os critérios do Prêmio Pulitzer, Camões e Cervantes ». 

Comunicador no VI Encontro de Estudos dos Estados Unidos sobre a proposta 

de comunicação chamada “O Prêmio Pulitzer e a formação do cânone literário 

estadunidense”. 

Comunicador no Encontro Fluminense de Teoria da História sobre a proposta de 

comunicação chamada “A escolha dos laureados nos Prêmios Camões, Miguel 

de Cervantes e Pulitzer”. 

Monitor do projeto de extensão “Curso de introdução ao uso de documentos 

históricos em sala de aula” da professora catedrática Luiza Laranjeira, realizado 

no Instituto de História da UFRJ. 

Monitor no projeto de extensão “Os Estados Unidos contemporâneos – um guia 

para iniciantes”. 

Organizador do evento “IV Semana de História da UFRJ”. 

Participante do minicurso “A tradução e a letra” ministrada pela professora 

Anamaria Skinner, no dia 18 de setembro de 2018, e realizado pelo laboratório 

Escritas – filosofia, gênero e psicanálise e pelo laboratório Khôra – filosofais da 

alteridade. 

 

HABILIDADES CERTIFICADAS 

 

Capacitação em finanças, designer gráfico, marketing digital, manutenção de 

computadores, gerenciamento de redes socais e otimização de mecanismos de 

busca (SEO).  

Capacitação em análise, manuseio e resolução de problemas de hardware e 

software obtida pelo Instituto Qualifica. 

Capacitação em inglês – leitura, escrita e conversação – pela instituição Cultura 

Inglesa. 



Proficiência B2-B1, na língua inglesa, certificada pelo teste FCE – “First 

Certificate in English” de Cambridge. 

Capacitação em Francês básica pelo curso de extensão Órgana: Línguas 

instrumentais para Filosofia e Ciências Humanas e Sociais.  

 

OUTRAS HABILIDADES 

Domínio básicos de Japonês. 

Domínio básico de Grego. 

Domínio intermediário-avançado de Francês. 

Domínio intermediário de Espanhol. 

Domínio intermediário de Latim. 

 

 

 


