
 

 

 

 

FRANCESCA FELICI 
Tradutora técnica e literaria  
 

Morei no Brasil por 25 anos, colaborando primeiro con a Embaixada da 
Itália em Brasília e trabalhando depois como freelance desde 2007 
como tradutora do português brasileiro e do inglês ao italiano.  
Um profundo conhecimento da língua e língua e cultura brasileira me 
permite traduzir também do italiano ao português brasileiro na área 
técnica. 
Sou professora de italiano para estrangeiros com muitos anos de 
experiência no ensino a brasileiros (centros de idioma em Brasília e no 
Rio de Janeiro, entre esses o Instituto Italiano de Cultura) 
Ao longo dos anos desenvolvi a capacidade de trabalhar em grupo e 
em ambientes multiculturais graças às experiências no exterior. 

EXPERIÊNCIAS 
2007 – hoje 
Tradutora para clientes diretos, editoras, agências de tradução, 
empresas e instituições. O portfolio das traduções editoriais está 
disponível no site: https://francescafelici.com/portfolio/ e no anexo 1. 
Professora particular de italiano para estrangeiros.  
 
2007 – 2010 
Tradutora oficial para a Embaixada da Itália em Brasília.  
Traduzi registros de estado civil (nascimento, casamento, obito) e 
outros documentos necessários à solicitação da cidadania italiana; 
certificados, diplomas e disciplinas escolare, etc. 
  
2007–1986 
Funcionária junto ao Ministério das Relações Estrangeiras e das 
Missões diplomáticas e consulares em Brasília e Caracas.  
Trabalhei na área da previdência e segurança social; bolsas de estudo 
e Universidades italianas; assuntos notariais e de estado civil. 

 
1986–1983 
Tradutora e interprete junto ao INPS, no Departamento das 
Convenções Internacionais, Roma. 

INSTRUÇÃO E FORMAÇÃO 

 

2021 Curso de especialização em tradução de textos literários 
infantojuvenis (SSML Unicampus San Pellegrino Foundation- FUSP, 
Rimini) 

2020 Curso de especialização em tradução de textos literários 
(português brasileiro e inglês - SSML Unicampus San Pellegrino 
Foundation- FUSP, Misano Adriatico) 

 

18/04/1963 
CPF: 727.689.591-20   

 

 
Piazza Tarquinia, 2 int. 20 
00183 Roma 

 

+39 375 5550875 

 

contato@francescafelici.com 

 
www.francescafelici.com 

 

 

FB: Francesca Felici Linguist 
IG: @francescafelici_linguist 
LINKEDIN: francesca-felici 

 

IDIOMAS 

o Italiano: nativo 
o Português brasileiro: avançado (C2) 
o Inglês: avançado (C1) 

 

ESPECIALIZAÇÕES 

o Traduções editoriais (ficção, não ficção, 
jornalismo)  

o Documentos oficiais, escolares, 
acadêmicos e de uso pessoal  

o Psicologia pré-natal  

o  Saúde materno-infantil  

o Turismo 

o Gastronomia 

o Ciências humanas e sociais 

 

 

https://francescafelici.com/portfolio/


 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÕES E GRUPOS 
PROFESSIONAIS 

o Proz.com/805226 – 
www.proz.com/profile/805226 

o Associazione Nazionale Italiana Traduttori 
e Interpreti (A.N.I.T.I.) socia ordinaria n. 
3528 www.aniti.it 

 

 

2003 
Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas (português brasileiro, 
inglês, alemão - TCC: O mundo animal de Clarice Lispector, 110 cum 
laude - Universidade La Sapienza, Roma) 

 

Continuous Professional Development (CPD) 
Desde 2008 participo de cursos sobre metodologia de tradução, 
tradução de classicos e de literatura infanto-juvenil. Participo também 
de laborátorios de atualização sobre minhas disciplinas de 
especialização (posso fornecer a relação completa, sob pedido). 
Ultimos: 
 

2020 Curso Traduzir os classicos modernos (10 ore) com Fabio Pedone, 
Scuola del Libro, Roma 

2019 Workshop de tradução literária do português para o italiano (22 
horas) Festival Babel com R. Francavilla e V. Caporali. 

CONGRESSOS 

2021 XIX Jornadas da Tradução literária, FUSP, on line 

2020 XVII Jornadas da Tradução literária, FUSP, on line 

2019 XVII Jornadas da Tradução literária, FUSP, Link Campus 
University Roma.  

2019 Babel Festival de Literatura e Tradução e Workshop de Tradução 
literária (português-italiano) com R.Francavilla e Virginia Caporali, 
Bellinzona-Suiça, 13-15/09/2019. 

2017 XV Jornadas da Tradução literária, FUSP, Link Campus University 
Roma.  

2017 Jornada do Tradutor, 13-14/10/2017, STL, Pisa.  

2016 VII Congresso ABRATES, Rio de Janeiro. 

2007 Seminário Internacional “Clarice Lispector em cêna 30 ano 
depois”, UnB, Brasília. 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS 

Desde 2001 estudo os seguintes assuntos participando a inúmeros 
eventos de formação desenvolvendo experiência e profundo 
conhecimento (posso fornecer a relação completa, sob pedido): 
Psicologia e Educação pré-natal; Gravidez, parto e puerpério; 
Amamentação e massagem infantil; Psicoterapia somática e infantil.  

Trabalho voluntário pela ONG La Leche League International em defesa 
da amamentação e experiência profissional como doula, educadora 
perinatal, consultora em amamentação e terapeuta somática (2010-
2015).  

http://www.proz.com/profile/805226
http://www.aniti.it/


 

 

ANEXO 1 - TRADUÇOES EDITORIAIS  

• MACHADO DE ASSIS, Padre contro madre (Pai contra mãe), Intrecci 
La Rivista n. 1, Milano, Parole Migranti, 2022 - tradução do português 
brtasileiro com o método da tradução colaborativa. 

• W.MEDDOUR, D. EGNEUS, Una cascata di petali (Tisha and the 
Blossom), Roma, Gallucci, 2021 – tradução do inglês com o método 
da tradução colaborativa,  no curso de tradução de textos literários 
infantojuvenis (FUSP) 

• TINA MAKERETI, Ahi (Ahi), Lunario, just an outer zine n. 7, 2021 - 
tradução do inglês método da tradução colaborativa, 
https://lunario.net/ahi-a-cura-di-parolemigranti/ 

• AA.VV. Sepolcro, Milano, ABEditore, 2021 – tradução do inglês do 
conto John Charrington’s Wedding  de E. Nesbit. 

• ALINE BEI, Ego (Ego), Capitolina Revista n. 9, 2020 – tradução em 
italiano https://www.capitolinabooks.com/post/francesca-felice-
traduz-aline-bei 

• AA.VV. Draculea, Milano, ABEditore, 2020 – tradução do inglês do 
conto Grettir at Thorhall-stead de F. Norris. 

• AA.VV. Capro Ispiratorio (Bode Inspiratorio), tradução em italiano de 
um projeto cultural de 46 escritores portuguêses e brasileiros. 
Disponível em: https://www.facebook.com/bodeinspiratorio/  

• AA.VV. Ossa Danzanti, Fantasmi e Altri Incubi Tropicali, Milano, 
ABEditore, 2019 – tradução dos contos “A causa segreda” e “A 
chinela turca” de Machado de Assis. 

• H.G. WELLS, La Tentazione di Harringay (The Temptation of 
Harringay), Milano, ABEditore Micromondi, 2019, tradução do inglês 

• NUNES FERNANDES José, “Le canzoni infantili popolari del Brasile e 
dell’Italia nell’era digitale”, Rio de Janeiro, Universidade Federal do 
Estado de Rio de Janeiro – Instituto Villa-Lobos, 2019, tradução para 
o italiano 

• AA.VV. “Piccola Guida Tascabile agli Animali Pericolosi in Letteratura” 
(Pequeno Guia de Bolso dos Animais perigosos na Literatura), Milano, 
ABEditore, 2018 – tradução do inglês do conto “The White Cat of 
Drumgunniol” de J.S.Le Fanu.  

• AA.VV. ”L’Imbustastorie – Pagine d’Autore”, Milano, ABEditore, 2018 
– tradução do inglês do conto “Captain Murderer” de C. Dickens  

• AA.VV. “Che cosa c’è sotto l’Albero?” (O que tem em baixo da Arvore 
de Natal?) vol.1, 2018 (tradução do conto “O presente de Natal” de 
Coelho Neto)  

• AA.VV.“Le Traduzioni della Bottega” (As Traduções do Ateliê 
Literário), STL Formazione, Pisa, 2018 (edição bilíngue inglês e 
italiano, tradução do conto “Oh, Whistle and I’ll Come to You, My Lad) 
em: https://stl-formazione.it/le-traduzioni-della-bottega-le-book/ 

• COSTA Jandira, “Stagione poetica” (Estação poética), Usina das 
Letras, Rio de Janeiro, 2009 (edição bilíngue português e italiano).  

 

 

https://lunario.net/ahi-a-cura-di-parolemigranti/
https://www.capitolinabooks.com/post/francesca-felice-traduz-aline-bei
https://www.capitolinabooks.com/post/francesca-felice-traduz-aline-bei
https://www.facebook.com/bodeinspiratorio/
https://stl-formazione.it/le-traduzioni-della-bottega-le-book/

