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Formação

Realizações profissionais

FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA
§ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, Fortaleza-CE –
Pedagogia (incompleto), 1980

§ UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, Fortaleza-CE – Psicologia
(incompleto), 1981

§ ANGELO STATE UNIVERSITY, Texas, USA – Bachelor of Arts in
Psychology/Sociology, 1984

§ Southwestern Baptist Theological Seminary, Texas, USA –
Master of Arts in Religious Education, 1988 (Educação com ênfase em
aconselhamento)

§ Southwestern Baptist Theological Seminary, Texas, USA –
Master of Divinity (Teologia, ênfase em Ética, com Línguas Grego e
Hebraico), 1988

§ Universidade de São Paulo, São Paulo - SP – Curso de
Especialização em Tradução (incompleto)

§ Universidade de São Paulo, São Paulo - SP – Mestrado em
Filosofia Antiga (incompleto)

LÍNGUAS MODERNAS - INGLÊS, FRANCÊS, E
ESPANHOL

Formação:
§ Instituto Brasil-Estados Unidos do Ceará, 1976 – Curso
Completo de Inglês

§ Instituto Brasil-Estados Unidos do Ceará, 1977 – Curso de
Especialização em Ciências e Tecnologia, em Inglês

§ Angelo-State University, 1982-1984 – Cursos Avançados de
Graduação em Gramática e Literatura Inglesa

§ Universidade de São Paulo, 1995 – Cursos de especialização na
área de Tradução em Inglês, 1994

§ Casa de Cultura Francesa – UFC – Curso de Francês (5
semestres)

§ Escola de Idiomas YAZIGI, Fortaleza-CE, Curso de Treinamento
de Professores, 1977

§ Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, Viçosa, MG, Curso de
Treinamento de Professores, 1988

Realizações:



Outras áreas

· Curso GEO, Fortaleza-CE – professora e elaboradora do
curso de Inglês pre-vestibular – VIEWS, 1980

· Curso YAZIGI, Fortaleza-CE, professora de Inglês,
1977-1982

· Curso ICBEU, Viçosa, MG – Instituto Cultural Brasil Estados
Unidos, professora, 1988-1992

· BANCO DO BRASIL S.A., São Paulo-SP – Curso de Inglês,
coordenação própria, 1994

· PRIZE LANGUAGE CONSULTANTS – empresa própria de
consultoria lingüística – treinamento de professores, elaboração
de currículo de línguas e laboratório remoto, criação própria,
1995

· Interpretação e Tradução Inglês e Espanhol–

- UNITED BIBLE SOCIETIES, tradutora-intérprete, Miami, FLA,
1986

- PRIMERA IGLESIA BAUTISTA, intérprete, Ft.
Worth,TX,1986-1988

- EDITORA FIEL, tradutora, São José dos Campos-SP

- GRUPOS MISSIONÁRIOS NO BRASIL, EUA, e MÉXICO,
1980-

· ASU - UNIVERSITY LIBRARY, auxiliar biblliotecária do
Depto. Circular.

· ROBERTS SEMINARY LIBRARY, SWBTS, auxiliar
bibliotecária dos Deptos de currículo e laboratório; recursos
áudio-visuais e informática,1984-1988

· BAPTIST GENERAL CONVENTION OF VIRGINIA – Christian
Life and Citizenship Dept. – estagiária, liaison (agente) legislativa
e editora do boletim legislativo, gerenciamento da rede de
contatos, e elaboração de recursos e treinamento.

· BAPTIST GENERAL CONVENTION OF TEXAS – Missionary in
Brazil

Realizações em outras áreas:

Trabalho missionário no Brasil especialmente na área de
educação (treinamentos e palestras), aconselhamento,
desenvolvimento comunitário, e projetos variados, desde 1988,
atuando em parceria com as Convenções Estaduais,
universidades e igrejas em Minas Gerais, São Paulo, e Ceará.



Interpretação simultânea e tradução de textos
acadêmicos,bíblicos e literários

Organização de seminários e congressos

§ CONVENÇÃO BATISTA DE MINAS GERAIS – implantação do
trabalho no campus universitário da UNIVERSIDADE FEDERAL DE
VIÇOSA-MG, 1988-1992

§ CONVENÇÃO BATISTA DE SÃO PAULO – coordenação e
implantação do trabalho nas universidades e escolas de nível médio
do Estado de São Paulo, 1993-1995

§ COLÉGIO BATISTA DE SÃO PAULO – Perdizes, SP – parte da
equipe de capelania escolar, 1993-1995

§ EDITORA CULTURA CRISTÃ – redatora de revistas de estudos
bíblicos, 1995-1996

§ EDITORA INTERMÚNDI – treinamento e desenvolvimento,
supervisão e seleção de pessoal, 1993

§ PROGRAMA ESJP – DISCIPULADO CRISTÃO, com apoio online,
1998

§ REVER-RESTAURANDO VIDAS E EQUIPANDO RESTAURADORES,
trabalhos de apoio e restauração emocional em grupo e individual, via
igreja, desde 2001

§ Criação do sistema Genone.info (informação e mídia em
Educação ética e bíblica, com arquivos de programas gravados ao
vivo, http://genone.info ) e do Instituto Genone (com recursos
completos de educação à distância e cursos online, em parceria com
o Google: http://instituto.genone.info e http://genone.co.cc )

Trabalho atual: Programas de rádio: FM 100.5; desenvolvimento de
projetos e redes web: http://bibliaautomatica.com; multicanais de rádio
e tv web; coordenação de programa de aconselhamento comunitário;
aulas virtuais com áudio/videoconferência
(http://Instituto.Genone.info); redação e edição de recursos multimídia
e webjournals.

http://genone.info
http://genone.info
http://instituto.genone.info
http://instituto.genone.info
http://genone.co.cc
http://genone.co.cc
http://bibliaautomatica.com
http://bibliaautomatica.com
http://Instituto.Genone.info
http://Instituto.Genone.info


Outras Habilidades
INTERNET – desenvolvimento e divulgação de recursos de
educação bíblica-teológica e lingüística, (com recursos de
educação à distância, salas virtuais, videoconferência,
rádio e tv web – ver http://genone.info), aconselhamento, e
trabalho social, desde 1994 (http://scholargold.com)

§ Aconselhamento familiar e pastoral

§ Desenvolvimento completo da rede de fornecedores,
exportadores, e negociações (compra e venda) de produtos
lingüísticos, educacionais e culturais, e instrumentos de sopro
para orquestras. (http://sholargold.com ; http://songlow.net)

§ Criação e administração de recursos Internet e VOIP na
área de comunicação e marketing da empresa.

§ Design online próprio para campanhas web e de
marketing impresso de vendas.

§ Criação do SCHOLARGOLD MEGASHOP CLUB de venda
direta de importados.

§ Gerenciamento de Atendimento Direto Online ao Cliente.

§ Implantação de sistemas de pagamentos seguros
online.

§ Desenvolvimento do site do projeto de apoio a
campanhas de responsabilidade social: http://comovai.org

§ Excelentes conhecimento de comércio online,
gerenciamento de intranets, home offices, e comunicação
via tecnologia Internet (VOIP); videoconferências, webinars,
administração remota, rádio e TV web, etc.

§ Familiaridade com tecnologia e design de softwares
administrativos

§ Interesse especial e experiência em criação de recursos
e educação online/à distância

§ Vasta experiência generalista em gerenciamento,
coordenação, seleção, desenvolvimento e treinamento de
pessoal e projetos e atendimento ao cliente.

§ Capelania universitária, escolar, aconselhamento e
serviço comunitário e pastoral.

§ Excepcional capacidade de ensino/treinamento e pleno
domínio da língua inglesa com experiência de haver estudado
e trabalhado nos Estados Unidos durante aprox. 6 anos.

§ Liderança - diversos

§ Restauração Emocional e Terapia Breve
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Resumo referências
§ Referências disponíveis mediante solicitação. (English Resume
available)

§ Resumo:

§ Formação generalista incluindo psicologia, sociologia, educação,
teologia, filosofia e projetos de tecnologia virtual e multimídia para
ensino à distância e audio-videoconferências, a nível de graduação e
mestrados no exterior e no Brasil. Fluência multilíngüe em Português,
Inglês, Francês e Espanhol. Desenvolvimento de recursos e redes
web.

§ Experiência em empresas americanas, vasta formação
lingüística/global, inclusive de comércio exterior, e e-commerce,
tradução e interpretação; trabalhos em universidades e bibliotecas
multimídia, convenções americanas e brasileiras de missões;
residência no exterior; desenvolvimento de projetos independentes,
especialmente web/multimídia; reciclagens, Instituto de Tecnologia de
Ministério; projetos comunitários, e pesquisa e atuação em assuntos
contemporâneos, legislativos, formação de redes globais voltadas
para o levantamento de recursos para projetos sociais.



ANGELA Carvalho


	 
	Formação
	FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA
	LÍNGUAS MODERNAS - INGLÊS, FRANCÊS, E ESPANHOL

	Outras Habilidades
	Resumo  referências

