
MINHA TRAJETÓRIA NO IF BAIANO – CAMPUS LAPA

 É fato que, o IF Baiano – Campus Lapa vem fazendo a diferença na vida de muitos
jovens e comigo não foi diferente. A princípio, conheci o instituto através de uma colega
que já estudava na respectiva instituição federal e me apresentou um folheto das vagas
que estavam sendo ofertadas para  alguns cursos.  Como estava  finalizando o  ensino
médio, me inscrevi para o curso técnico em informática subsequente e conseguir passar
na  primeira  chamada.  Após  a  felicidade  do  resultado  de  ter  sido  aprovada,  tive  que
pensar como iria seguir meus estudos, afinal, por residir em uma cidade e o instituto ser
em outra localidade, então você imagina: Tem ônibus para chegar ao instituto? O fato é
que não tem, nos primeiros dias meu pai deixou o trabalho para ir me levar para assistir
as aulas e ficava me aguardando o período integral da tarde, me esperando sair para
voltarmos para nossa casa que fica há 78 km do instituto. Então, tivemos que dispor de
uma solução, ou eu teria que parar meus estudos, Mas como dizia Shinyashiki  (2008)
“Não permita que ninguém destrua seus sonhos. Corra atrás deles, pois eles definirão o
tamanho de suas vidas”. Me mudei para a cidade sede do instituto, para poder ir para as
aulas, pois lá tem o ônibus que leva todos os alunos de Bom Jesus da Lapa. Foram cerca
1 ano e 6 meses muito difícil longe de casa, pagando aluguel, porém, o IF Baiano sempre
deu assistência a seus alunos e fui beneficiada com uma bolsa que me ajudava a pagar
minha passagem para visitar minha família no fim de semana e para ajudar no aluguel
que pagava do apartamento no qual  morava junto com alguns primos estudantes  do
instituto. Dessa forma, concluir meu curso muito proveitoso que possibilitou a conquista
do meu primeiro emprego, atualmente, não estou mais trabalhando, então não teve nada
que me fizesse ficar em Bom Jesus da Lapa. Mas, novamente tive a felicidade de passar
em mais uma seleção do IF Baiano – Campus Lapa, onde faço parte da turma do superior
em Gestão da Tecnologia da Informação e novamente veio a questão de como ir estudar,
principalmente agora que curso no período noturno. Atualmente, junto com um amigo que
também faz parte da turma, dividimos combustível  para ir  ao instituto.  E desse modo
persistindo apesar dos obstáculos. 
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