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Histórico 
 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) foi 
criado em dezembro de 2008, com a publicação da Lei n° 11.892, em que o Governo 
Federal reestruturou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
criando 38 institutos federais. 
 
A instituição tem sete câmpus em funcionamento. O primeiro a iniciar as atividades já 
em sede definitiva foi o Câmpus Nova Andradina, em 2010. No ano seguinte, o IFMS 
passou a funcionar em sedes provisórias nos municípios de Aquidauana, Campo 
Grande, Corumbá, Coxim, Ponta Porã e Três Lagoas. 
 
Atualmente, cinco dos sete câmpus estão em sedes definitivas. Em setembro de 2013, 
os câmpus Aquidauana e Ponta Porã passaram a funcionar em prédios próprios. O 
Câmpus Coxim entrou em funcionamento em abril de 2014. No mês seguinte, o 
Câmpus Três Lagoas começou a atender em sede definitiva. Estão em processo de 
conclusão os câmpus definitivos de Campo Grande e Corumbá. 
 
Cursos 
 
Nos sete municípios onde está implantado, o IFMS oferece educação profissional e 
tecnológica gratuita em diferentes modalidades de ensino. São cursos técnicos 
integrados, em que o estudante matriculado cursa o ensino médio associado às 
disciplinas do curso técnico; cursos técnicos a distância; cursos superiores de 
tecnologia; licenciatura; além de qualificação profissional por meio de cursos de 
Formação Inicial e Continuada (FIC), do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec). 
 
São dez opções de cursos técnicos integrados, quatro opções de cursos superiores de 
tecnologia e uma licenciatura. Na educação a distância, são 13 opções de cursos 
técnicos a distância oferecidos em 26 municípios. Três cursos são oferecidos pelo IFMS 
por meio da Rede e-Tec e os outros dez por meio de uma parceria com o Instituto 
Federal do Paraná (IFPR). Ao todo, mais de 7,5 estudantes estão matriculados no IFMS, 
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de acordo com os últimos dados do Sistema Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica (Sistec), divulgados em março. 
 
Por meio do Pronatec, o IFMS oferta cursos de qualificação profissional voltados a 
estudantes do ensino médio e trabalhadores. Os cursos têm cerca de três meses de 
duração. Nesta modalidade, já foram abertas mais de 3,5 mil vagas em mais de 30 
opções de cursos em 24 municípios. 
 

Modalidade  Cursos Nº de matriculados (*) 

Técnico 
Integrado 

Agricultura 

Agropecuária 

Alimentos 

Edificações 

Eletrotécnica 

Informática 

Mecânica 

Metalurgia 

1.962 

Técnico 
Integrado 

(Proeja – 
Educação de 

Jovens e 
Adultos) 

Fruticultura 

Manutenção e Suporte em Informática 
68 

Superior de 
Tecnologia 

Agronegócio 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Produção de Grãos 

Sistemas para Internet 

887 

Licenciatura Química 93 

Educação a 
Distância 

(Rede e-
Tec/IFMS) 

Automação Industrial 

Edificações 

Manutenção e Suporte em Informática 

774 



 
 

Educação a 
Distância 

(Rede e-
Tec/IFPR) 

Administração 

Agente Comunitário de Saúde 

Eventos 

Hospedagem 

Logística 

Meio Ambiente 

Reabilitação de Dependentes Químicos 

Segurança do Trabalho 

Serviços Públicos 

Transações Imobiliárias 

3.798 

Total de estudantes matriculados 7.582 

* Fonte: Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec)/Março de 2014 

 
Infraestrutura dos câmpus definitivos 
 
Em Nova Andradina, o câmpus está construído em uma área total de 181 hectares, 
com salas de aula, laboratórios e unidades de produção e pesquisa, além dos blocos 
administrativo e pedagógico. Para atender a comunidade acadêmica, o câmpus 
oferece refeitório e alojamento com capacidade para 60 estudantes. 
 
O IFMS também é responsável por transportar todos os dias, gratuitamente, os 
estudantes do câmpus, localizado a 23 quilômetros do centro de Nova Andradina. O 
câmpus conta, atualmente, com cinco ônibus próprios destinados a esse serviço. 
 
Em Aquidauana, Coxim, Ponta Porã e Três Lagoas, o atendimento aos estudantes é 
feito em prédios que possuem 6,6 mil m² de área construída. São quatro blocos, dois 
deles voltados às atividades de ensino com 15 salas de aulas e laboratórios para 
atividades práticas. 
 
Os câmpus têm ainda uma biblioteca com 860m², quadra poliesportiva e espaço para 
os hotéis tecnológicos, que irão fomentar a inovação e o empreendedorismo. 
 

Obras – Campo Grande e Corumbá 
 
De acordo com a Coordenação de Obras e Manutenção do IFMS, dos cinco blocos que 
estão sendo construídos em Campo Grande, três foram concluídos e dois estão em 



 
 

processo de conclusão. O atraso, segundo a Coordenação, se deve ao não 
cumprimento de prazos por parte da empreiteira. A empresa apresentou um novo 
cronograma e a previsão é que a obra seja concluída no final de 2014. 
 
Em Corumbá, a empreiteira entregou ao IFMS um novo cronograma de execução da 
obra. A previsão é que o prédio fique pronto no segundo semestre de 2015. A 
construção foi prejudicada pela rescisão do contrato com a empresa vencedora da 
licitação por descumprimento de obrigações legais, o que fez com que a segunda 
colocada assumisse a obra.  
 
Nos dois municípios, o IFMS funciona há três anos em sedes provisórias. São ofertados 
cursos técnicos de nível médio, da educação a distância e do ensino superior. Em 
Corumbá, o câmpus atende mais de mil estudantes. Em Campo Grande, são mais de 2 
mil estudantes atendidos. 
 
Sobre a infraestrutura do câmpus provisório na Capital 
 
Segundo a Direção-Geral do Câmpus Campo Grande, a unidade possui 18 salas de aula 
com projetores multimídia e ar condicionado, três laboratórios de Informática, um de 
Manutenção e Suporte de Informática e um laboratório de Eletrotécnica, além de salas 
de estudo e de música, dez salas para setores administrativos e ambiente disponível ao 
grêmio estudantil. As salas de aula e laboratórios atendem a dez turmas no período 
matutino e 11 turmas à tarde. 
 
As aulas práticas de mecânica são realizadas na Universidade Católica Dom Bosco 
(UCDB), por meio de convênio. Equipamentos de usinagem mecânica foram adquiridos 
no pregão nº 01/2013 IFMS-CG, e estão em fase de instalação no campus definitivo. 
 
Expansão 
 
O projeto de expansão do IFMS prevê a implantação de mais três câmpus nos 
municípios de Dourados, Jardim e Naviraí. 
 
Na última terça-feira, 3, o extrato do contrato da obra do Câmpus Jardim foi publicado 
no Diário Oficial da União (DOU). O projeto prevê a construção de dois blocos 
interligados, totalizando 1.756 m² de área construída. São oito salas de aula, salas 
administrativas, laboratório, biblioteca, quadra poliesportiva, anfiteatro, cantina, copa 
e banheiros. A área total do câmpus soma 3.139 m². O prazo previsto para o término 
do contrato é de 365 dias. O valor de R$ 2,6 milhões inclui fechamento do terreno, 
pavimentação interna e construção da guarita. 
 
A Coordenação de Obras e Manutenção informou que a obra do Câmpus Dourados 
obedece ao cronograma e deverá ser concluída em 2014, com previsão para início de 
funcionamento em 2015. A implantação do Câmpus Naviraí está em fase de licitação.  
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul.  
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