
Minha história no IF Lapa 

Em 2010, chegou em Bom Jesus da Lapa o Instituto Federal Baiano e foi a partir daí que
iniciei a minha a história com esta renomada instituição. Minha primeira experiência se
deu  com o  cursinho  pré-vestibular  que  foi  ofertado  no  ano  2010,  quando  o  instituto
funcionava no antigo CENFOR. Passados alguns anos, no vai e vem das pessoas pelas
ruas da cidade, me deparei com um cartaz que me chamou atenção. Tratava-se de uma
seleção para o novo curso que seria ofertado (Técnico em Agricultura Subsequente), e
então,  tomei  a  decisão  de  fazer  a  prova  da  seleção,  me  aventurar  no  universo  do
conhecimento mais uma vez. Numa bela tarde, o sol traçava seus belos raios entre as
nuvens, quando de repente meu irmão me ligou avisando: - Você passou! - Nossa que
notícia  maravilhosa!  Foi  um  êxtase  de  emoções.  Estudar  sempre  foi  um  dos  meus
objetivos. Não perdi tempo e comecei a cursar o Técnico em Agricultura, curso este que
me proporcionou um leque de oportunidades e conhecimentos. Entre participações em
eventos e viagens técnicas, tive uma trajetória muito ativa durante os três semestres do
curso,  e  foi  dessa  experiência  enriquecedora  que  me  veio  a  vontade  de  continuar
estudado na instituição. Em meio a um emaranhado de dificuldades, acreditei mais uma
vez que poderia buscar voos mais altos. Fiz minha inscrição no SiSU e optei pelo curso
de Engenharia Agronômica, deste campus. E não é que passei?! Sempre acreditei que o
conhecimento  é  algo  que  nos  liberta  e  os  nossos  sonhos são  a  gente  que constrói.
Sempre priorizei continuar em minha trajetória acadêmica, mesmo diante dos obstáculos
que  apareciam.  Assim,  já  são  seis  anos  de  muito  estudo,  convivências  e  desafios
enfrentados e superados. Por isso, agradeço ao IF Baiano – Campus Bom Jesus da Lapa
que me proporcionou conhecer não só a ciência, mas também pessoas, educadores e
amigos que são seres humanos espetaculares. Parabéns pelos seus dez anos! 
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