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A obra da sede definitiva do Campus Campo Grande do Instituto Federal de Mato
Grosso do Sul (IFMS), localizada na Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio, está em
fase final de conclusão, de acordo com a última edição do Boletim de Obras,
publicação feita pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodi),
responsável pelo planejamento dos serviços de engenharia e fiscalização dos contratos
de execução.
A previsão é que as atividades de ensino e administrativas tenham início até o final do
primeiro semestre letivo de 2017.
Com 7.900 m² de área construída, o campus terá cinco blocos para abrigar salas de
aula, laboratórios, biblioteca, setores administrativos e quadra poliesportiva. O valor
total da obra, com todos os blocos concluídos, será de R$ 17,6 milhões.
Histórico – No início de 2015, pelo descumprimento de obrigações contratuais e a não
execução de etapas previstas no cronograma da obra, o IFMS não prorrogou o
contrato com a empresa responsável pela construção dos blocos B e D.
Em janeiro do ano passado, foi assinado contrato no valor de R$ 2,4 milhões com a
empresa Poligonal Engenharia e Construções para a retomada das obras e a conclusão
da sede definitiva do Campus Campo Grande.
A empreiteira ficou responsável por concluir os blocos B e D, além da área externa e
rede elétrica.
Sede provisória – Desde 2011, o IFMS desenvolve atividades de ensino e
administrativas em sede provisória na Capital. A unidade funciona, atualmente, na Rua
Treze de Maio, 3.072 - Centro.
Mais de dois mil estudantes são atendidos com oferta de educação profissional
gratuita. A unidade oferece cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos
subsequentes voltados para a formação profissional de estudantes e trabalhadores
que já possuem o ensino médio, graduação, especialização, além de cursos de
qualificação profissional com duração média de quatro meses.

Ensino – Em Mato Grosso do Sul, o IFMS tem cerca de oito mil estudantes
matriculados nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim,
Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.
São oferecidos dez cursos técnicos integrados, seis cursos técnicos subsequentes
presenciais, nove cursos técnicos subsequentes a distância, dez opções de graduação,
uma pós-graduação e 19 cursos de qualificação profissional.
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