
Relato de Egresso – Luã Magalhães do Nascimento 

Meu nome é Luã Magalhães do Nascimento, tenho 18 anos e curso Graduação em 

Biotecnologia na Universidade de São Paulo (USP). Me formei no Colégio Pedro II – 

Campus Niterói na extensão do ano letivo de 2020, durante a pandemia de covid-19, e 

estou aqui pra compartilhar um pouco das minhas experiências, desafios e conquistas 

durante o meu Ensino Médio. 

 

 

 

Antes de tudo, entrar no Pedro II não é das coisas mais fáceis. Por isso, quando 

consegui esse feito, foi uma grande alegria para mim e para a minha família. Ser 

admitido em uma escola pública federal, reconhecida por ter um nível de ensino de 

excelência, era um sonho sendo concretizado. 



Logo que entrei, a escola se apresentou como um universo de diferentes possibilidades 

e, aos poucos, tive que aprender a fazer escolhas, participando das atividades 

extracurriculares que eram coerentes em termos dos meus horários e interesses. 

No meu primeiro ano, em 2018, eu participei da Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP) e da Olimpíada Interna de Química (OIQ). Também passei 

a atuar como goleiro da equipe de Handebol da minha turma em campeonatos internos. 

No meu segundo ano, em 2019, fiz parte da equipe de Robótica do Colégio, competi na 

fase regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e também participei da 

Olimpíada Brasileira de Cartografia (OBRAC). 

O meu terceiro ano de Ensino Médio, por sua vez, ocorreu em 2020. Ou ocorreria, não 

fosse pela pandemia de covid-19, que eclodiu logo em seu princípio, fazendo com que 

fossem suspendidas as atividades presenciais. Muito do que eu poderia ter vivido nesse 

ano foi perdido para sempre. Por outro lado, esse talvez tenha sido o ano de maior 

produtividade para mim. Foi nele em que, embora virtualmente, eu decidi aproveitar um 

vínculo do Colégio e participar do Programa de Vocação Científica do Centro Brasileiro 

de Pesquisas Físicas (PROVOC/CBPF-MCTI). Orientado pela pesquisadora Silvia 

Albuquerque, realizei um trabalho de pesquisa de revisão acadêmica com o tema: 

Hidroxiapatita, Biomaterial utilizado em Medicina e Odontologia para Regeneração 

Óssea, que me rendeu um prêmio de melhor trabalho no Seminário de Apresentações 

da referida instituição. Ainda durante o ano de 2020, por motivação de uma amiga da 

turma, resolvi participar de um concurso internacional de redação e conquistei uma 

bolsa para um curso de verão de Engenharia na Universidade de Cambridge, no Reino 

Unido. 

 



 

 

Entre trabalhos de pesquisa e concursos, também prestei exames vestibulares e tive 

que encontrar um tempo para me dedicar aos estudos relacionados a eles. Como 

resultado de meu esforço, tive notas expressivas no ENEM, que me permitiriam passar 

para diversos cursos de meu interesse, com destaque para a nota 980 na redação. 

Felizmente, não foi necessário utilizar essas notas, pois também já havia sido aprovado 

em 1º lugar – através da Fundação para o Vestibular (FUVEST) – para Graduação em 

Biotecnologia na Universidade de São Paulo (USP), curso no qual me encontro no 

momento. 

O Colégio Pedro II me abriu portas para uma realidade fantástica, com professores 

absolutamente excepcionais e oportunidade incríveis de aprendizagem, aos quais serei 

eternamente grato. Todavia, tão importante quanto o enriquecimento intelectual foram 

as amizades que fiz e as vivências sociais que tive durante o tempo em que passei por 

lá. Foram pessoas da minha turma e de turmas, origens e estilos de vida distintos que 

formaram a minha segunda família; pessoas que pretendo levar para o resto da vida e 

que eu me arrependeria profundamente se não tivesse a oportunidade de tê-los 

conhecido. No momento em que termino esse relato, ainda não terminou a pandemia. 

E nem a esperança de algum dia voltar para revisitar esse meu segundo lar, estando 

junto a esses com quem construí tão belas e singelas memórias. Obrigado, CP2! 

 

Luã Magalhães do Nascimento 

email para contato: lunascimento08@yahoo.com.br 


