Nota à Imprensa
003/2014
Data: 20.01.2014.
Veículo: Jornal do Povo - Três Lagoas.
Pauta: informações sobre a nova sede do Câmpus Três Lagoas.
Repórter: Ana Cristina Santos.
E-mail: politica@gruporcn.com.br
Telefone: (67) 3509-7522.

O Câmpus Três Lagoas do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) funciona
provisoriamente no Colégio Unitrês (Rua Urias Ribeiro, 2327, no Bairro Alto da Boa Vista). A
sede definitiva está localizada na Rua Antonio Estevão Leal s/n, no Jardim das Paineiras, cuja
área é de 49.870 m², doada pela prefeitura municipal.
A construção do câmpus foi feita em etapas, dividida em obra civil (quatro blocos com salas de
aula e setores administrativos, biblioteca e laboratórios); fechamento da área (cercamento,
guarita, quadra poliesportiva e iluminação externa) e instalações elétricas. A área construída
soma 6.686 m².
De acordo com a Coordenação de Obras e Manutenção do IFMS, a obra civil e o fechamento da
área foram entregues. Quanto à parte elétrica, a coordenação informou que a rede interna está
concluída e que empresa responsável pelo projeto readequou o estudo de proteção da rede
externa. Neste momento, o IFMS aguarda a análise do projeto encaminhado à concessionária
de energia elétrica.
A nova sede é dividida em quatro blocos. Um deles deverá abrigar os setores administrativos e
a biblioteca do câmpus, que já conta com um acervo de aproximadamente 6.500 livros. Outros
dois blocos serão voltados às atividades de ensino, com 15 salas de aula e espaços para 13
laboratórios, tais como informática, física, química, biologia e das áreas técnicas.
O hotel tecnológico, que será voltado às atividades de empreendedorismo, deverá ocupar o
quarto bloco. O novo câmpus conta ainda com uma quadra poliesportiva para a prática de
atividades físicas.
Ensino - O Câmpus Três Lagoas oferece os cursos técnicos integrados de nível médio em
Eletrotécnica, Informática e Manutenção e Suporte em Informática. Na graduação, a opção é o
curso superior de Tecnologia em Sistemas para Internet.
Na Educação a Distância (EAD), há turmas dos cursos técnicos subsequentes em Administração,
Automação Industrial, Edificações, Logística, Serviços Públicos, Manutenção e Suporte em

Informática. O câmpus também atende aos polos de EAD nos municípios de Paranaíba, Água
Clara e Brasilândia.
Pelo Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), são oferecidos os
cursos de Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar Administrativo, Inglês e Espanhol básicos, na Escola
Estadual João Magiano Pinto.
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