
Meu amigo de longas datas (IFBA) 

Olá  IFBA,tudo bem?Venho por  meio  desta,relembrar  uma breve  história  sobre  minha
convivência com você,para alegrar ainda mais a sua data especial,que são os seus 10
anos espero que goste. Vamos lá,bem meu amigo,o que falar de você,uma instituição que
tem vários cursos que formou e continua formando muita gente,dentre eles um no qual eu
consegui  uma  vaga,fiquei  muito  feliz  lembro-me  bem,que  foi  o  de  informática.  Tudo
começa em 2015 quando você tinha apenas 5 anos de existência,a nova fase não foi
como eu esperava,pois no inicio do curso houve uma greve por este motivo não pude te
conhecer,mas durou pouco,logo voltou depois de um mês e alguns dias e lá vou eu toda
feliz  te  conhecer,começar  a  estudar  em  uma  instituição  tão  admirada  por  todos,a
“Federal”.  Comecei  a  estudar,finalizei  o  I  semestre  em  abril  de  2016,em  novembro
meados de dezembro,teve duas ocupações realizadas pelos estudantes,como era fim de
ano,veio as férias,retornei ao curso em fevereiro de 2017,mas nesse período que estive
longe,descobri que estava gravida,ai começa mais um capítulo de nossa história,com a
gravidez vieram alguns problemas de saúde,que me fizeram interromper essa trajetória,e
decidi desistir do curso. Mas,nada abalou meu sonho,em agosto de 2018 surgiu um edital
para o superior em agronomia,lá fui eu com meus sonhos intactos,tentei uma vaga,e não
é  que  eu  consegui?Passei  e  fui  a  primeira  na  lista  de  aprovados,para  eu,foi  uma
satisfação pois,este curso é muito disputado,e eu consegui,estava de volta! Comecei a
estudar  em  setembro  e  meu  filho  que  é  uma  das  minhas  inspirações,já  estava
crescido,tive que mudar pra outra cidade,e graças a um dos suportes oferecidos por você
eu via meu filho nos finais de semana,por isso sou-lhe grata,foi difícil mas agora está tudo
bem,lá se vai,já estou no IV semestre de agronomia,mas os desafios não acabaram por
aí,veio uma pandemia que esta nos separando,os dias não estão sendo fáceis longe de
você,mas  torço  para  que  tudo  dê  certo  e  saíamos  dessa  fria  vitoriosos,tenho  muito
orgulho da nossa parceria,até breve! 
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