
 
 

Nota à Imprensa 
009/2016 

 
Data: 13.05.2016 
Veículo: Revista Sete 
Jornalista: Valdecir Cremon 
Pauta: Cursos em Três Lagoas 
 
Em resposta ao e-mail enviado à esta assessoria, informamos:  

1 – Estudantes matriculados:  

O Campus Três Lagoas do IFMS possui atualmente 894 estudantes matriculados e atende a 

população de outros dez municípios da região do Bolsão. 

2 – Cursos Oferecidos:  
  
Curso de Qualificação Profissional (Formação Inicial e Continuada) 

- Programador de Dispositivos Móveis 

Cursos Técnicos Integrados de Nível Médio 

- Técnico em Eletrotécnica 

- Técnico em Informática 

Curso Técnico Integrado de Nível Médio – Educação de Jovens e Adultos (Proeja) 

- Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

Cursos Técnicos Subsequentes Presenciais 

- Técnico em Eletrotécnica 

- Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

Curso de Educação a Distância 

- Técnico Subsequente 

Cursos Rede e-Tec (IFMS) 

- Técnico em Automação Industrial 

-Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

Cursos de Graduação 

- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

- Tecnologia em Automação Industrial 

- Tecnologia em Sistemas para Internet 

Curso de Pós-Graduação 

- Especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
3 – Cursos que podem ser criados:  
 
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)* prevê a criação dos seguintes cursos: 
 

Superior 

- Engenharia de Controle e Automação – a partir de 2018 

- Engenharia de Computação - a partir de 2018 

Pós-graduação  

- Especialização em Informática na Educação - a partir de 2017 

- Especialização em Gestão de Projetos e Desenvolvimento de Software - a partir de 2018  

Graduação a Distância  

- Gestão Pública – a partir de 2018 

Cursos Técnicos a Distância 

- Gestão Ambiental – a partir de 2016 

 

* O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018) estabelece os objetivos e as 

metas do IFMS pelo período de cinco anos, considerando a Missão, a Visão e os Valores da 

instituição. O documento passará por uma revisão este ano e as metas estabelecidas podem 

sofrer alterações.  

 
4 - Histórico do IFMS em Mato Grosso do Sul 
 
Com campi em dez municípios, o IFMS tem cerca de oito mil estudantes matriculados na 
educação profissional e tecnológica em cursos técnicos de nível médio e superiores, na pós-
graduação e em cursos de qualificação profissional. 
 
A oferta contempla as áreas de recursos naturais, ambiente e saúde, infraestrutura, 
informação e comunicação, produção alimentícia e controle e processos industriais. 
 
Além disso, o IFMS atende pela Educação a Distância, por meio do Programa Rede e-Tec Brasil, 
à população de 14 municípios em que não possui um campus. São sete cursos, com duração 
média de um ano e meio, oferecidos em parceria com as prefeituras municipais. 
 
Na área da pesquisa, são mais de 560 projetos desenvolvidos desde 2012, que são destaque 
em feiras regionais e nacionais. A instituição também fomenta a iniciação científica em escolas 
particulares e públicas. São 900 trabalhos de estudantes de ensino fundamental e médio 
apresentados nas Feiras de Ciência e Tecnologia do IFMS até hoje. 
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