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RESUMO: O presente relato visa apresentar o trabalho da equipe de Tradutores e Intérpretes              
de Libras (TILS) do Campus Pelotas para o acesso, permanência e êxito dos alunos surdos no                
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Bem como, tem a pretensão de estimular iniciativas que            
visem a articulação, entre os diferentes setores, para que a inclusão aconteça tanto na teoria               
quanto na prática. Para tanto, a equipe de tradutores organiza, a cada semestre, o vestibular               
em Libras, bem como a tradução da prova escrita. Ainda visando a permanência e êxito dos                
alunos, intentamos fazer uma sensibilização com os professores dos cursos em que os alunos              
surdos estarão, bem como com os colegas de turma com o objetivo de inserir os alunos de                 
forma prazerosa nesse novo desafio que é o IFSul. A equipe ainda visou organizar uma               
acolhida para esses alunos surdos com o objetivo de apresentar as dependências do campus              
para que eles se familiarizassem desde o primeiro dia com os setores da instituição. Sabemos               
que a trajetória acadêmica depende do esforço dos alunos, mas acreditamos que as             
articulações dos setores se fazem necessárias para que o êxito de fato aconteça. Além da               
tradução de todas as aulas dos cursos de Eletrônica em nível Integrado e do curso de Química                 
em nível Subsequente, os Tils fazem o estudo prévio dos conteúdos enviados pelos             
professores para que a tradução aconteça de forma coerente e de qualidade. Desta forma, a               
articulação entre a Assistência Estudantil, o Departamento de Aprendizagem, Permanência e           



Êxito do Campus Pelotas, bem como das Coordenadorias dos cursos envolvidos e os demais              
setores, se empenham diariamente para que possamos apresentar, ao final dos cursos dos             
alunos, que de fato houve um trabalho de acesso, permanência e êxito no Campus Pelotas. A                
inclusão é uma constante crescente na nossa instituição, por isso, é de fundamental             
importância a conscientização de todos para que, na prática, a teoria faça sentido.  
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