
Como o IFSULDEMINAS mudou a minha vida

Meu nome é Naldleid Aparecida dos Reis. Trabalhando como secretária em uma academia
aos 32 anos sem ter podido seguir com os estudos, descobrir na minha cidade uma faculdade federal
foi uma luz no fim do túnel. Prestei o vestibular na modalidade licenciatura, insegura, pois fazia 14
anos  que  tinha  me  formado  no  Ensino  Médio.  Empregada,  de  certa  forma  via  meus  colegas
trabalhando  e  pensava  que  eu  poderia  estar  um  dia  ali  como  uma  professora.  Vi  que  teria
oportunidades de obter várias experiências e avaliei a possibilidade de deixar o trabalho, tive medo
de passar apuros, mas eu queria um pouco mais.

No  primeiro  ano  percebi  que  além da  qualidade  do  ensino,  a  instituição  ajudava  com
auxílios e bolsa, apoiando assim também financeiramente e me tranquilizei um pouco. No primeiro
período,  fui  bolsista  do PIBID, proporcionando experiência  no contexto  escolar.  Foram muitos
trabalhos  elaborados,  participações  com apresentações  de  trabalhos  em vários  congressos.  Fui
bolsista  no  projeto  ginástica  laboral  para  funcionários  do  IFSULDEMINAS,  outra  experiência
incrível.

No quinto período, com meu currículo, tive chance de concorrer no mobilidade estudantil e
em 2016 fui intercambista no México na Universidade Autônoma da Baja Califórnia, Faculdade de
Deportes. Cursei 5 disciplinas e aprendi o espanhol. A experiência foi fantástica, conheci o lado
voltado ao bacharelado. Aprendi a didática do beisebol e assisti algumas partidas deste jogo pouco
difundido no nosso país.  Na natação,  observei  a  didática  do professor.  Embora não fosse uma
nadadora nata poderia aprender como ensinar.

O intercâmbio proporcionou experiência acadêmica e pessoal. Aprendi e amadureci muito.
Há situações que talvez já esperamos, mas há aquelas que vêm de surpresa. Passei por uma situação
complicada, fui operada de apendicite e diverticulite, longe da família senti muito medo. Aprendi a
ser forte na dor e no medo, a ver que precisamos muito das pessoas. Fui acolhida e cuidada por uma
família, praticamente me adotaram até os últimos dias. Falavam puro espanhol o que possibilitou
maior aprendizado. Conheci muitos lugares e me encantou a cultura deles.

Já  no  Brasil  atuei  como monitora,  mesmo que por  curto  tempo,  foi  muito  interessante,
reforçou  a  disciplina  e  estar  ao  lado  da  professora,  proporcionou  experiência  pedagógica  para
alunos agora do Ensino Superior. 

Concorri à bolsa do Laboratório de Aquáticas, pois cursaria a disciplina e poderia aplicar
conhecimento adquiridos em sala com a experiência no México. Atuo na natação infantil e adulta, e
na hidroginástica, superando a insegurança nesta área.

Hoje, aos 36 anos, após 4 anos de muitas experiências, e com sentimento de satisfação e
certeza de que fui privilegiada em estudar nesta instituição. E agora prestes a concluir, tenho certeza
que muitas portas se abrirão, e eu hei de seguir, no entanto, diferenciada com a carga que mudou e
deu outro rumo à minha vida, a de ter sido IFSULDEMINAS.


