
 
 

Nota à Imprensa 
 

Data: 29/05/2015 
Veículo: Correio do Estado 
Jornalista: Lairtes Chaves 
Pauta: Evasão nos cursos superiores. 
 

Em relação aos questionamentos enviados por e-mail no dia 28 de maio de 2015, nos 
quais são solicitadas informações sobre a evasão de estudantes nos cursos do ensino 
superior, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul 
(IFMS) esclarece: 
 
1.  O IFMS adota uma Política de Apoio ao Ensino que norteia as ações de acesso, 

permanência e êxito de estudantes nos cursos técnicos e de graduação. A efetiva 
implementação dessas ações é o principal objetivo da Pró-reitoria de Ensino, 
conforme detalhado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), documento 
que direciona a atuação do IFMS para os próximos quatro anos. Entre as ações 
executadas pelo Programa até o momento estão a oferta de auxílio monitoria, 
auxílio ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), auxílio permanência, auxílio 
transporte, além de moradia estudantil e auxílio alimentação (exclusivos para 
estudantes de Nova Andradina). 
 

2. As primeiras turmas de cursos superiores do IFMS ingressaram na instituição em 
fevereiro de 2011. Até o momento, os egressos da graduação são de turmas 
iniciadas em 2011 e 2012, conforme tabela abaixo: 
 

Curso Início em 2011 Início em 2012 

Vagas 
ofertadas 

Concluintes Vagas 
ofertadas 

Concluintes 

Sistemas para 
Internet 
(Aquidauana) 

40 01 80 01 

Sistemas para 
Internet (Campo 
Grande) 

107 07 80 03 

Sistemas para 
Internet (Três 
Lagoas) 

40 - 40 01 

Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas (Corumbá) 

40 01 84 04 

Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas (Nova 

40 - 40 01 



 
 

Andradina) 

Tecnologia em 
Agronegócio (Ponta 
Porã) 

40 09 85 - 

Licenciatura em 
Química (Coxim) 

40 - 40 - 

 
Os dados da evasão nos últimos três anos, por curso e câmpus, encontram-se na 
tabela abaixo. A coluna ‘em curso’ representa o número de estudantes ainda na 
instituição: 
 

Curso 2013 2014 2015 

Vagas 
ofertadas 

Em 
curso 

Vagas 
ofertadas 

Em 
curso 

Vagas Em 
curso 

Sistemas para 
Internet 
(Aquidauana) 

40 12 80 17 44 43 

Sistemas para 
Internet 
(Campo 
Grande) 

60 41 65 78* 44 43 

Sistemas para 
Internet (Três 
Lagoas) 

- - 40 33 40 38 

Sistemas para 
Internet 
(Coxim) 

- - 40 25 40 40 

Análise e 
Desenvolvime
nto de 
Sistemas 
(Corumbá) 

80 15 40 30 44 43 

Análise e 
Desenvolvime
nto de 
Sistemas 
(Nova 
Andradina) 

40 15 40 07 40 25 

Produção de 
Grãos (Nova 
Andradina) 

- - 40 08 40 23 

Tecnologia em 
Agronegócio 
(Ponta Porã) 

89 54 44 66* 40 38 



 
 

Licenciatura 
em Química 
(Coxim) 

40 11 40 18 40 35 

Processos 
Metalúrgicos 
(Corumbá)** 

- - - - 40 38 

Tecnologia em 
Alimentos 
(Coxim)** 

- - - - 40 40 

Agronomia 
(Ponta Porã)** 

- - - - 40 40 

Análise e 
Desenvolvime
nto de 
Sistemas (Três 
Lagoas)** 

- - - - 40 37 

Automação 
Industrial (Três 
Lagoas) 

- - - - 40 40 

 
* Inclui estudantes ingressantes por meio de seleção de portador de diploma. 
** Cursos iniciados em janeiro de 2015. 
 

3. A oferta de bolsas da assistência estudantil é feita de acordo com a disponibilidade 
orçamentária do IFMS, conforme recursos repassados pelo Ministério da Educação 
(MEC). O valor do auxílio permanência é de R$ 150,00 por mês, que pode ser usado 
para despesas com transporte, alimentação e custeio de material. O pagamento do 
valor está condicionado à frequência mensal do estudante (no mínimo 75%) e ao 
não recebimento de sanção disciplinar. 
 

Auxílios 
Permanência 

2015 2014 2013 

611 984 966 

 
Os números referem-se à quantidade de benefícios disponíveis tanto para 
estudantes dos cursos superiores quanto para estudantes dos cursos técnicos 
integrados ao nível médio. 
 

4. O gasto corrente por estudante no IFMS é de R$ 1.432,00 mensais. De acordo com 
o decreto n° 7.313, de 22 de setembro de 2010, o número de alunos matriculados 
é um dos critérios que devem ser levados em consideração na elaboração da 
matriz de distribuição orçamentária dos Institutos Federais. Conforme dados da 
pró-reitoria de Administração do IFMS, atualmente a instituição recebe R$ 690,00 
mensais por estudante matriculado. 
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