
Relato de Egresso – Nayara Ferreira Silva 

Sou Nayara Ferreira Silva, ex-aluna do Colégio Pedro II unidade Niterói. Fiz parte da 

primeira turma para formação de TILS do colégio, fui da turma 2019.2.  

 

 

O curso foi muito bom, tive ótimas experiências, professores, aulas e adquiri um 

bom conhecimento prático e teórico. Em 2020 iniciou-se a pandemia e o curso deu uma 

pequena pausa para organização do conteúdo para ensino remoto, o que não atrapalhou o 

rendimento e aprendizagem. Concluí o curso. 

No segundo semestre de 2021 iniciou-se um processo seletivo para o curso de pós-

graduação (Latu sensu) no INES e decidi participar do mesmo. O curso é para especialização 

em tradução de textos de português para Libras (Língua Brasileira de Sinais). 

Ao ler o edital, verifiquei que era necessário ter uma certificação denominada 

Prolibras, porém 2015 foi o último ano de prova desta certificação. Entrei em contato com 

o meu professor tutor do Pedro II, o Thiago Carlos. Este passou-me as orientações de como 

eu poderia proceder para que o INES aceitasse minha formação no Pedro II em lugar da 

certificação Prolibras, algo previsto em Lei. 

Fiz minha inscrição e aguardei o resultado. No dia em que o mesmo foi publicado, 

tive uma surpresa ao ver que foi deferido e indeferido ao mesmo tempo. Foi dito que o 

motivo do indeferimento era o item do edital que exigia a certificação Prolibras. Entrei em 

contato com a divisão de Ensino Superior do INES questionando o resultado e segui as 



orientações que Thiago passou para mim. No mesmo dia o INES corrigiu o resultado e 

aceitou minha inscrição. 

Passei pelas duas fases do processo seletivo e fui classificada. Já efetuei minha 

matrícula e aguardo o início das aulas no próximo dia 15 de Setembro de 2021. 

O Pedro II fez a diferença para mim e acredito que continuará fazendo.  

Através desse relato demonstro meus sinceros agradecimentos a todos que fazem 

parte dessa honrada instituição de ensino. 

 


