
“Como o IFSULDEMINAS mudou a sua vida?”

Eu sou a Renata Sarmet, entrei no IF Sul de Minas Campus Pouso Alegre em 2013, fui da
primeira turma de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio daqui e me formei em 2015.

Pouco tempo depois que eu entrei no IF, descobri que aquela instituição era presente no
Brasil todo. Foi então que eu imaginei que seria muito legal ter um contato maior com os outros
estudantes, trocar experiências e tudo mais. Então, em meados de 2013, criei o grupo "De IF para
IF" no facebook, que acabou se tornando o maior grupo de IFs e hoje tem mais de 50 mil membros.
Depois do grupo acabou surgindo também uma página onde a gente compartilhava posts de humor
sobre a vida corrida de estudante do IF. Hoje a página possui mais de 320 mil seguidores.

O "De IF para IF" me deu a oportunidade de realmente ter contato com estudantes do IF de
diversas partes do Brasil, diversas ideologias e comportamentos e isso me fez crescer muito.

Com o tempo, percebi que o que mais importa não é o curso que você faz, mas sim as
atividades que você desenvolveu nele. No IF eu participei de diversos grupos extraclasse, como
Grêmio Estudantil, grupo de teatro Meus Pésames, time de futsal e qualquer outra modalidade que
quisesse  montar  time  feminino,  até  fiz  um  projeto  com  a  pró-reitoria  de  Extensão  do
IFSULDEMINAS.

Então, essas experiências foram agregando, acima de tudo, capacidade de lidar com pessoas,
com situações  de  problemas  e  de  lidar  com administração  do tempo,  entre  estudar  e  fazer  as
atividades.

Durante o ensino médio, fui a muitas viagens técnicas com o IF, como para São Paulo, Ouro
Preto  e  até  para  Angra  dos  Reis.  Participei  também  dos  JIFs  nos  três  anos  de  curso.  Entre
competições  esportivas,  olimpíadas  e  outras  atividades,  consegui  conhecer  todos  os  campi  do
IFSULDEMINAS.

No IF, a gente sempre tem contato com Olimpíadas de matemática, informática e de outras
áreas.  Quando eu estava no terceiro ano, a  gente participou da Olimpíada de Matemática Sem
Fronteiras, que era uma competição em equipes, e acabou que a gente conseguiu uma medalha de
prata e junto veio um convite para participar do QUANTA, uma Olimpíada de Matemática na Índia.
E a gente foi. Então posso dizer que o IF realmente abriu meus horizontes!

No técnico eu aprendi muita coisa legal mas acho que, acima de tudo, valeu pelo contato
com a computação, que fez eu descobrir que era isso que eu queria fazer da minha vida. Eu fico
imaginando que se eu não tivesse feito o técnico, eu nunca imaginaria ir para essa área.

No  terceiro  ano  eu  fiz  o  ENEM  para  valer  e  não  que  ele  prove  alguma  coisa,  mas
infelizmente é prova que temos que fazer hoje em dia acabou que eu fui muito bem e consegui uma
vaga em Ciência da Computação na Universidade Federal de São Carlos, que era meu sonho desde
o segundo ano de IF.

Enfim, são muitas histórias e grandes amizades que fiz no IF e vou levar para minha vida
toda. Espero que todos consigam aproveitar tanto essa instituição como eu aproveitei!


