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Pauta: informações sobre supostas ameaças ao Campus Campo Grande do IFMS 
 
 
Publicações anônimas com supostas ameaças ao Campus Campo Grande do Instituto 
Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) foram feitas no dia 26 de março de 2019, em um 
grupo criado no Facebook, e divulgadas pela imprensa local.  O conteúdo não teve teor 
relacionado a questões de gênero ou orientação sexual. 
 
Imediatamente após tomar conhecimento dos fatos pela imprensa, a Direção-Geral do 
Campus Campo Grande entrou em contato com os órgãos de segurança, a fim de 
colaborar com informações que subsidiariam as investigações pelos setores de 
inteligência das Policias Civil e Militar. 
 
No dia 27 de março, o campus recebeu a visita de uma equipe do Bope (Batalhão de 
Operações Policiais Especiais), que vistoriou a unidade e deu orientações ao pessoal da 
segurança. 
 
Em todo este período, não houve qualquer paralisação ou suspensão das aulas. As 
atividades do campus permaneceram normais.  
 
Ainda no final de março, dois estudantes do Campus Campo Grande foram 
identificados como administradores do perfil anônimo onde as mensagens foram 
veiculadas. A direção da unidade instaurou Procedimento Disciplinar Discente para 
apuração dos fatos. Tal procedimento está sendo acompanhado por profissionais que 
realizam atendimento psicossocial a estudantes do IFMS (psicólogos, enfermeiros e 
assistentes sociais). 
 
A direção do Campus Campo Grande tem prestado todas as informações solicitadas 
pela 7º Delegacia de Polícia da capital, responsável pela investigação do caso no 
âmbito criminal. 
 
O campus, antes mesmo do fato, já possuía vigilância armada ininterrupta, responsável 
pela permissão de acesso e permanência de estudantes, servidores e visitantes em 
todas as dependências do IFMS. 
 
No que diz respeito ao acesso à parte interna do campus, o mesmo é concedido 
apenas a pessoas identificadas: os estudantes são uniformizados e possuem crachás de 
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identificação; os visitantes a pé passam por uma guarita de pedestre com porteiro. A 
guarita de veículos é controlada por vigilantes que só autorizam a entrada de 
servidores, estudantes, pais de estudantes, veículos oficiais do IF e empresas 
terceirizadas previamente autorizadas. 
 
A instituição não havia sofrido ameaças como esta anteriormente, e reitera o 
compromisso com o bem-estar físico e mental de toda a comunidade interna, formada 
por estudantes e servidores. 
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