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Em janeiro deste ano, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do
Sul (IFMS) assinou contrato com a empresa Poligonal Engenharia e Construções para a
retomada das obras e conclusão da sede definitiva do Campus Campo Grande, localizada na
Rua Taquari, 831 – Bairro Santo Antônio.
A empreiteira deverá concluir os blocos B e D, além da área externa e da rede elétrica. O
contrato para conclusão da obra, cujo valor é de R$ 2,4 milhões, tem vigência até 2 de
setembro de 2016.
De acordo com a edição de junho do Boletim de Obras do IFMS, a obra está 82,14% concluída.
A publicação é feita pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, setor responsável pelos
projetos de engenharia no âmbito da instituição.
Nos três blocos já concluídos (A, C e E) estão sendo feitos ajustes (adequação do cobogó e
instalação de esquadrias). O valor desses serviços é de aproximadamente R$ 160 mil.
Histórico – A sede definitiva do Campus Campo Grande terá cinco blocos para abrigar salas de
aula, laboratórios, biblioteca, setores administrativos e quadra poliesportiva, com 7.900 m² de
área construída. O valor total da obra, com todos os blocos e áreas concluídos, será de R$ 17,6
milhões.
Pelo descumprimento de obrigações contratuais e a não execução de etapas previstas no
cronograma da obra, o IFMS não prorrogou o contrato com a empresa anteriormente
responsável pela construção dos blocos B e D, expirado no início de 2015.
Sede provisória – Desde 2011, o IFMS desenvolve atividades de ensino e administrativas em
sede provisória na Capital. A unidade funciona, atualmente, em dois prédios localizados na Rua
Treze de Maio, 3.072 - Centro. Os prédios são interligados e têm, ao todo, quase 2 mil m².
Os contratos de locação, firmados com proprietários distintos em abril de 2015, são válidos por
três anos, podendo ser interrompidos a qualquer momento. Os valores mensais, de R$
21.600,00 e R$ 13.500,00, estão de acordo com a avaliação da Superintendência do Patrimônio
da União em Mato Grosso do Sul (SPU-MS), órgão vinculado ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, e atendem a todas as exigências legais.

Em Campo Grande, são atendidos mais de 1,8 mil estudantes com oferta de educação
profissional gratuita. São oferecidos cursos técnicos integrados ao nível médio (Eletrotécnica,
Mecânica e Informática), oito cursos subsequentes (um presencial e sete a distância) voltados
para a formação profissional de estudantes e trabalhadores que já possuem o ensino médio,
um curso de graduação, uma especialização, além de cursos de qualificação profissional com
duração média de quatro meses.
Em todo o Mato Grosso do Sul, são mais de oito mil estudantes matriculados em 11 cursos
técnicos integrados, oito cursos técnicos subsequentes presenciais, sete cursos técnicos
subsequentes a distância, nove cursos de graduação, uma pós-graduação e 14 cursos de
qualificação profissional.
O IFMS possui campi em dez municípios, sendo seis deles em sede definitiva, e conta com 363
professores efetivos, 29 professores substitutos e 430 técnicos-administrativos.
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