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Em relação aos questionamentos encaminhados por e-mail sobre a manutenção e
limpeza da sede definitiva do Campus Campo Grande do Instituto Federal de Mato
Grosso do Sul (IFMS), localizada na Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio, o IFMS
esclarece que:
1. Em janeiro de 2016, mês em que as obras da sede definitiva foram retomadas, o
IFMS solicitou, junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande, apoio para a
realização da limpeza do terreno em que o campus está sendo construído.
2. A solicitação foi feita à prefeitura em virtude das restrições orçamentárias
enfrentadas pelas instituições federais no início deste ano. O serviço, entretanto,
não pôde ser realizado.
3. Ciente da importância de se manter a área limpa em vistas dos problemas de saúde
e da insegurança que a ausência de manutenção pode causar nos moradores da
região, o IFMS realizou a limpeza da área em julho de 2016, com recursos próprios,
a partir da liberação orçamentária do Governo Federal.
4. Com a iminência da conclusão da obra e início das atividades letivas na sede
definitiva, previstas para o 1° semestre de 2017, o IFMS está realizando estudos
para analisar a viabilidade de plantio de grama e mudas de árvores ou a
contratação permanente de empresa para a manutenção da área.
5. A área total do Campus Campo Grande é de 71.440 m² e está delimitada por
cercas. A área em que deve ser realizada a manutenção permanente ou plantio de
grama é de 32.500 m², não sendo de responsabilidade da instituição a limpeza dos
terrenos vizinhos ao prédio.
Obras – De acordo com a última edição do Boletim de Obras, publicação feita pela PróReitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodi), setor responsável pelo
planejamento dos serviços de engenharia e fiscalização dos contratos de execução, a
obra da sede definitiva do Campus Campo Grande do Instituto Federal de Mato Grosso
do Sul (IFMS), está 90% concluída.
Com 7.900 m² de área construída, o campus terá cinco blocos para abrigar salas de
aula, laboratórios, biblioteca, setores administrativos e quadra poliesportiva. O valor
total da obra, com todos os blocos concluídos, será de R$ 17,6 milhões.

Histórico – No início de 2015, 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 responsável pela construção dos blocos B e D.
Em janeiro deste ano, foi assinado contrato no valor de R$ 2,4 milhões com a empresa
Poligonal Engenharia e Construções para a retomada das obras e a conclusão da sede
definitiva do Campus Campo Grande.
A empreiteira ficou responsável por concluir os blocos B e D, além da área externa e
rede elétrica.
Sede provisória – Desde 2011, o IFMS desenvolve atividades de ensino e
administrativas em sede provisória na Capital. A unidade funciona, atualmente, na Rua
Treze de Maio, 3.072 - Centro.
Mais de dois mil estudantes são atendidos com oferta de educação profissional
gratuita. A unidade oferece cursos técnicos integrados ao nível médio (Eletrotécnica,
Mecânica e Informática), 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.
Ensino – Em Mato Grosso do Sul, o IFMS tem cerca de oito mil estudantes
matriculados nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim,
Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.
São oferecidos dez cursos técnicos integrados, seis cursos técnicos subsequentes
presenciais, nove cursos técnicos subsequentes a distância, nove cursos de graduação,
uma pós-graduação e 21 cursos de qualificação profissional.
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