
 Após concluir o Ensino Médio, em 1999, deparei-me com uma máquina maravilhosa, que minha
mãe havia comprado, um microcomputador, assim chamado na época, confesso que fui o autor de
várias avarias no Sistema Operacional dele, o incrível Microsoft Windows 95, por mexer onde não
devia. Minha mãe, cansada de pagar o técnico e ver que eu nunca desistia de tentar, ela disse: “Vai
fazer o curso de informática lá em Muzambinho!”,  eu até franzi a testa,  mas acabei fazendo a
inscrição do vestibular. Assim que ingressei na Escola Agrícola de Muzambinho, no Curso Técnico
em Informática, aprendi muito, pois trabalhava e estudava. 
Em 2010, tentei vestibular para o curso superior em Ciência da Computação, no IF Sul de Minas
campus Muzambinho - MG e consegui passar. Depois de 2 anos e meio de curso, nas dependências
do IF, conheci a minha esposa, aluna do curso Técnico em Enfermagem e, antes do término do meu
curso, nos casamos. Depois de um ano, fomos presenteados com uma filha, a nossa Beatriz, que
como pai coruja, acabei colocando a família em primeiro lugar e resolvi parar o Curso de Ciência da
Computação. Não queria parar, mas no momento a família precisava de mim e o primeiro ano da
Beatriz foi em casa com ela. Depois voltei para terminar o curso com excelentes notas e minha filha
já estava mocinha, com mais de dois anos. 
Com o término do curso, tive outra visão da informática. O diploma me possibilitou um acréscimo
no salário na forma de titulação, na ordem de 30% a mais. Desenvolvi um software, para a Câmara
Municipal  de  Areado  que  gerencia  toda  a  área  administrativa.  Sou  responsável  por  toda  a
infraestrutura de rede de computadores, consultor de TI e segurança digital na Câmara Municipal de
Areado – MG. 
Hoje ocupo um cargo público de Oficial Legislativo na Câmara Municipal de Areado, trabalho 20
horas semanais, tenho um salário bom, que ainda consegui melhorar em 30% com o diploma de
graduação, mais 10% com cursinhos extracurriculares exigidos no final do curso superior e estou
cursando uma pós-graduação em Desenvolvimento Web, também pelo IFSULDEMINAS, agora no
campus Carmo do Rio Claro – MG que me dará mais 5% ao final do Curso. 
O IF  mudou  minha  vida?  A resposta  é  sim,  o  IF  foi  a  minha  vida,  sem sombra  de  dúvidas.
Contribuiu com um ensino de qualidade, gratuito e próximo a minha cidade, tive a oportunidade de
colocar em prática tudo que aprendi, desde o, não concluído, Curso Técnico em Informática até na
Pós-graduação. Me deu amigos do peito que tenho hoje, de uma turma do Curso Técnico e de duas
turmas do curso de Graduação, me fez sentir realizado profissionalmente. Me deu a oportunidade de
conhecer minha esposa em uma integração entre os cursos do IF, e mais tarde minha filha. Tudo que
passei e conquistei até hoje, o IFSULDEMINAS está diretamente ligado. 


