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Dos sete câmpus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em 
funcionamento, quatro estão em sedes definitivas. O Câmpus Nova Andradina 
começou as atividades letivas e administrativas no dia 08 de fevereiro de 2010. Em 
Aquidauana, o câmpus definitivo começou a funcionar no dia 02 de setembro de 2013. 
Ponta Porã está em sede própria desde 30 de setembro do ano passado. E o Câmpus 
Coxim entrou em funcionamento no dia 28 de abril de 2014. 
 
De acordo com a Coordenação de Obras e Manutenção do IFMS, no município de Três 
Lagoas a obra está concluída, porém o início de funcionamento do câmpus depende da 
vistoria do Corpo de Bombeiros. Somente depois da emissão do alvará de ocupação é 
que data da mudança será definida. 
 
Em Campo Grande, dos cinco blocos que estão sendo construídos, três foram 
concluídos e dois estão em processo de conclusão. Ainda de acordo com a 
Coordenação, o atraso se deve ao não cumprimento de prazos por parte da 
empreiteira. A previsão é que a obra seja concluída no segundo semestre de 2014. 
 
No município de Corumbá, a empresa que venceu a licitação descumpriu obrigações 
contratuais e, em novembro de 2012, o contrato foi rescindido. Em junho de 2013, a 
segunda colocada na licitação assumiu a construção. Devido à troca da empreiteira, 
um novo cronograma está sendo elaborado. 
 
A Coordenação informou que a obra do Câmpus Dourados obedece ao cronograma e 
deverá ser concluída em 2014, com previsão de início de funcionamento em 2015. As 
implantações dos câmpus Jardim e Naviraí se encontram em fase de licitação.  
 
Em relação aos valores das obras, seguem as informações repassadas pela 
Coordenação: 
 
Câmpus Três Lagoas – R$ 10,6 milhões 

Câmpus Corumbá – R$ 7,7 milhões 

Câmpus Dourados – R$ 5,5 milhões 

Câmpus Campo Grande – R$ 14,9 milhões 
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Câmpus Naviraí – em licitação (previsão inicial de R$ 7 milhões) 

Câmpus Jardim – em licitação (previsão inicial de R$ 7 milhões) 
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