
T H I A G O  J O S É  E S P E R A N D I O  

Rua José Correia Lima, 115 – Bloco 17 – Apto 42 – Pirituba – São Paulo - 05143-320 
Telefones 11 2366-5925 e 9284-9972 - E-mail t.esperandio@gmail.com 

Solteiro, 33 anos 

ÁREA DE ATUAÇÃO 

 
Aulas de Literatura / Gramática (Inglês /Português)  
Cursos de Extensão: História da Arte, Cultura em geral, Uso de novas Tecnologias pela 
Juventude, História da Música Brasileira. 

PROPOSTA 

 
• Lecionar matérias da grade curricular tradicional; 
• Promover cursos de extensão aprofundando temas como História da Arte, Cultura 

Brasileira, O Impacto Social do Uso de Novas Ferramentas Tecnológicas, entre outros; 
• Desenvolver, com os alunos, atividades extracurriculares via web, com os objetivos de: 

o Fixar o aprendizado da sala de aula;  
o Conscientizá-los sobre o uso seguro da internet;  
o Expandir suas possibilidades de aproveitamento da rede (confecção de blogs, 

montagem de podcasts). 

FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO  

 
PUC - Mestrado em Ciências das Religiões  (2007 – 2010)  
A dissertação reconstitui a história social da música na Idade Média até o século XIV, e trata 
da relação estética desta arte com os principais agentes sociais do período em comparação 
com as demais expressões artísticas. 
 
Centro Universitário Ibero-Americano  (1996 – 1999) 
Letras - Habilitação em Tradução (inglês/português) 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
Sescoop/SP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (desde 2010) 
Cargo: Professor 

• Cursos de Cultura Brasileira / História da Arte / Tecnologia da Informação e 
Comunicação: desafios para juventude – Duração: 08 (oito) horas / Turmas entre 15 e 
30 alunos. 

 
ONG e Pontão de Cultura Coletivo Digital (desde 2008) 
Cargo: Arte-educador e Pesquisador de Conteúdo na WEB 

• Preparação e aplicação de cursos de softwares de gravação e produção musical. Os 
resultados dos cursos estão disponíveis no seguinte endereço: 
www.coletivodigital.org.br/galerias/audio  



• Pesquisa de matérias jornalísticas na mídia via web para alimentação do site 
institucional da ONG (www.coletivodigital.org.br) e de sites vinculados a seus projetos: 
(www.tid.org.br); 

• Mediação de listas de discussões via e-mail; 
• Tradução e revisão de manuais de softwares e de textos para publicações, entre outras 

atividades. 
 
Portal de Notícias SigaMpost (2009 - 2010) 
Site retirado do ar em julho de 2010 
Cargo: Articulista e Pesquisador de Conteúdo na WEB 

• Escrita de artigos semanais tratando de diversos temas da sociedade: Música, cultura, 
política, comportamento, entre outros. 

• Pesquisa de matérias jornalísticas na mídia via web para alimentação do site. 
 
DHL Worldwide Express (2000 – 2008) 
Cargo: Supervisor de Customer Care 

• Responsável pela seleção, administração, treinamento e desenvolvimento dos 
funcionários, entre outros. 

 
IPE - Instituto Pré-vestibular de Ensino (2000 – 2001) 
Cargo: Professor de inglês 

• Aulas de inglês em salas com 80 alunos em média – conteúdo focado nos grandes 
vestibulares. 

IDIOMAS 

 
Inglês avançado, Espanhol básico e ótimos conhecimentos de Língua Portuguesa. 
 

CURSOS E OUTRAS ATIVIDADES 

 
• O Conceito Universal da Cultura - A Aventura do Cosmopolitismo, Ministrado pelo 

professor da Universidade de Salamanca (Espanha) Juan Luis Figueroa García - 
04/09/97 a 30/10/97, com duração de 40 horas. 

• Introdução ao Pensamento Filosófico - Módulo 1 - ministrado pelos  professores Basílio 
Pawlowicz, Lúcia Benfatti e Maria José Neves – 18/01/2000 a 02/03/2000, com duração 
de 30 horas. 

• Participação no III Congresso Brasileiro de Pesquisa Bíblica realizado na PUC-SP entre 
os dias 08 e 10 de setembro de 2008. 

INTERESSES E PROJETOS PESSOAIS 

 
• Música, história da música erudita e popular, literatura, atualidades (leitura de jornais, 

sites e blogs de informação e política) novas mídias de comunicação (redes sociais, 
entre outras). 

• Twitter sobre Literatura: www.twitter.com/literatura_140 
• Produção Musical: http://www.myspace.com/thiagomusica 


