
Como o IFSULDEMINAS mudou a sua vida?

A vida já não me parecia muito propícia às oportunidades. A idade começava a avançar e
tantos sonhos que haviam se perdido ao longo da caminhada, muitas frustrações, pela não realização
de mim mesma. Porém o gosto pelos estudos ainda estava ali, bem no fundo, adormecido, o que eu
mesma nem havia percebido. Uma paixão intensa pela sede do saber.

Não me lembro como tomei conhecimento do IFSULDEMINAS, creio que li em algum
lugar e sobre os cursos EaD. Eu morava em Campos Gerais na época e fui ao polo da UAB, onde as
inscrições deveriam ser feitas. Nem era inscrição, na verdade; lembro-me de que era para colocar o
nome num papel e seria por meio de sorteio. Faltavam duas vagas apenas quando citaram o meu
nome, eu sem esperança alguma a essa altura de ser contemplada. Minha alegria foi imensa. Eu
havia escolhido o curso Técnico em Meio Ambiente por gostar demais da natureza, dos animais,
mas confesso que não sabia bem aonde este curso poderia me levar. Eu me questionava sobre o quê
eu faria na verdade com ele. 

Com entusiasmo eu o iniciei e começava então minha admiração pelo IFSULDEMINAS por
proporcionar cursos EaD, levando às pessoas a chance de estudar sem ser presencial, no aconchego
do lar, em horários adequados às possibilidades de cada um.

Alguns contratempos em minha vida me levaram a adoecer. Juntamente com o corpo, a alma
estava afetada e a depressão tomou conta. Comecei a esmorecer, já não dava conta de cumprir os
prazos das atividades... Abandonei o curso sem nada comentar. 

Três anos se passaram e voltei à minha terra natal,  Três Corações. Para minha surpresa,
soube que nos anos que passei fora, um polo foi implantado na cidade. Pensei com carinho no curso
começado mas não tinha esperança alguma de conseguir retomá-lo porque não havia trancado a
matrícula.

Eu começava a refazer minha vida. Estava em fase de um novo amor, ou seja, um novo
antigo  amor  que  reaparecera  em  minha  vida  depois  de  tantos  e  tantos  anos.  Um  amor  de
adolescência que veio para dar um novo enfoque ao meu viver e, numa teima sadia apostando que
valeria a pena pelo menos procurar saber se havia possibilidade de retomar o curso, ele me levou ao
polo. Para minha surpresa, eu tinha um prazo ainda para isso, mas precisava entrar em contato com
o coordenador do curso para confirmar se realmente eu poderia continuar de onde havia parado.
Enviei  um e-mail  e  para  minha alegria,  recebi  dele  uma ligação me  autorizando voltar  com a
promessa  de  que  daria  o  meu  melhor  pelo  curso.  Promessa  feita,  agradecida  a  Deus  pela
oportunidade,  retomei o curso de onde parei.  Em dezembro último, eu o concluí e a formatura
acontecerá em junho, daqui a uns dias.

Quando encerrei o curso, tomei conhecimento no site do curso de Pedagogia EaD. Inscrevi-
me para o vestibular feliz por batalhar uma vaga no Instituto que passou a ser a menina dos meus
olhos. Passei muito bem colocada no vestibular e hoje estou estudando com o mesmo entusiasmo.


