
 

 

                                   

 
 
 

Nota à Imprensa  
005/2014 

 
 
Data: 30.01.2014. 
Veículo: Jornal do Povo – Três Lagoas. 
Pauta: informações sobre evasão escolar e sobre a nova sede do Câmpus Três Lagoas. 
Repórter: Ana Cristina Santos. 
Telefone: (67) 3509-7522. 
 
 

Desde que o Câmpus Três Lagoas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) entrou em 

funcionamento, há três anos, os índices de evasão nos cursos técnicos integrados vêm 

reduzindo gradativamente. Em 2011, no curso técnico em Eletrotécnica, 38% dos estudantes 

não deram continuidade ao curso. Em 2013, esse índice baixou para 17%. No curso técnico em 

Informática, a evasão baixou de 37,5%, em 2011, para 7,3% no ano passado. 

Entre os motivos para a evasão são apontados os seguintes fatores, entre outros: muitos 

estudantes também trabalham, portanto, não conseguem dar continuidade aos estudos; alguns 

alunos não se adaptam ao sistema de ensino oferecido pelo IFMS, que integra o nível médio à 

educação profissional; a falta de transporte público para o câmpus provisório; solicitações da 

certificação de conclusão do ensino médio com base nas notas do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), fazendo com que estudantes deixassem o ensino regular. 

Em relação à nova sede do Câmpus Três Lagoas, a Coordenação de Obras e Manutenção do 

IFMS informou que a concessionária de energia elétrica que presta serviços no município 

aprovou o projeto para proteção da rede elétrica externa do câmpus. Nessa quarta-feira, 29, 

foram concedidos o alvará de licença e o habite-se. A data de mudança para o prédio definitivo 

da instituição em Três Lagoas ainda será definida. 

Sobre a reunião realizada nessa quarta-feira, 29, fomos informados que se tratou de uma 

assembleia organizada pelo sindicato que representa os servidores. 
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