Nota à Imprensa
012/2016
Data: 19.10.2016
Veículo: Correio do Estado
Jornalista: Natalia Yahn
Pauta: Relatório CGU - Campus Ponta Porã
O relatório da Controladoria-Geral da União n° 201111845 traz informações de auditoria realizada in
loco no Campus Ponta Porã do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) entre 27 e 30 de
setembro de 2011, primeiro ano de funcionamento da unidade.
A ação de controle em questão é referenciada, inclusive, no Relatório de Auditoria Anual de Contas da
CGU homologado em 2012, com análise do exercício 2011, disponibilizado para consulta de toda a
comunidade na página institucional do IFMS, no link: http://www.ifms.edu.br/leftsidebar/ifms/acesso-ainformacao/auditorias/.
Com relação às constatações apresentadas no relatório n° 201111845, o IFMS esclarece que as
recomendações feitas pelo órgão foram atendidas, conforme explicitado pela CGU na página 25 do
documento citado no parágrafo anterior.
Entre as ações de controles adotadas pelo IFMS estão a melhoria e adequação dos processos licitatórios
abertos a partir de 2012, bem como a abertura de Sindicância para a apuração das responsabilidades de
agentes públicos na fiscalização de obras da instituição no período auditado pela CGU.
Campus Ponta Porã - Em funcionamento em sua sede definitiva, localizada na Rodovia BR-463, km 14,
desde setembro de 2013, a unidade conta com quatro blocos salas de aula, laboratórios, quadra
poliesportiva, biblioteca e salas administrativas. O prédio possui área construída de aproximadamente 7
mil m² e recebeu investimento de cerca de R$ 10 milhões, em valores atualizados, para sua construção.
O campus oferece cursos técnicos integrados em Agricultura e Informática, cursos subsequentes
presenciais e a distância, além de cursos de qualificação profissional. No ensino superior, são ofertados
o bacharelado em Agronomia, o curso superior de Tecnologia em Agronegócio e a pós-graduação lato
sensu em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
De acordo com dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e
Tecnológica (Sistec), o campus possui mais de 900 estudantes matriculados. Além de Ponta Porã, a
população de outros oito municípios da região sul-fronteira é atendida pela unidade por meio da
educação a distância.
Na área de pesquisa aplicada e inovação, estudantes e professores do IFMS em Ponta Porã já
desenvolveram 78 projetos de pesquisa desde 2012, por meio do Programa Institucional de Iniciação
Científica e Tecnológica.

A equipe de robótica do campus é pentacampeã da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica
(OBR). Desde 2012, estudantes do campus são os representantes de Mato Grosso do Sul na etapa
nacional.
Outro destaque é o projeto Produção Agroecológica Integrada e Sustentável, desenvolvido desde 2014
em parceria com o Sebrae, que realiza o doação de hortaliças e verduras orgânicas cultivadas na horta
do campus, inclusive para instituições da cidade vizinha Pedro Juan Caballero, no Paraguai.
Outros campi – O IFMS já funciona em sede definitiva nos municípios de Aquidauana, Coxim, Dourados,
Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.
Em Campo Grande, Corumbá, Jardim e Naviraí, as obras não estão concluídas. O andamento da
construção de cada campus pode ser acompanhado por toda pessoa interessado por meio do Boletim
de Obras do IFMS, publicação bimestral disponibilizada na página oficial da instituição
(http://www.ifms.edu.br/leftsidebar/ifms/documentos-institucionais/gestao-e-administracao/)
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