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De acordo com a Coordenação de Obras e Manutenção do Instituto Federal de Mato Grosso do
Sul (IFMS), dos cinco blocos que estão sendo construídos no câmpus definitivo, em Campo
Grande, três foram concluídos e dois estão em processo de conclusão. A área construída é de
aproximadamente 7.900 m².
A construção de três blocos foi iniciada no ano de 2009 e os dois últimos, em 2011. Alterações
no projeto refletiram no andamento das obras. Devido ao não cumprimento de prazos, a
empreiteira foi advertida e está em negociação um novo cronograma. Não há previsão de
entrega.
Desde 2011, o IFMS funciona em um câmpus provisório, na Capital. Na época, a
Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul (SPU-MS) não tinha prédio
público disponível que atendesse o Instituto Federal, o que obrigou a instituição a alugar um
imóvel particular para a oferta de educação profissional gratuita. O valor atual do aluguel,
reajustado em outubro de 2013, é de R$ 24.631,30. O contrato de locação foi feito com base
em uma avaliação do imóvel realizada pela SPU-MS, portanto, com o aval da Superintendência.
Atualmente, o câmpus provisório do IFMS, que funciona na Avenida Júlio de Castilho, nº 4.960
– Bairro Panamá, atende 1.832 estudantes. São oferecidas gratuitamente quatro opções de
cursos técnicos de nível médio, 11 cursos técnicos a distância e uma opção de curso superior de
tecnologia.
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