Nota à Imprensa - 004/2017
Data: 20.07.2017
Veículo: Campo Grande News
Jornalista: Aline Santos
Pauta: obra do Campus Campo Grande do IFMS
Em relação aos resultados apresentados pela Controladoria-Geral da União (CGU) no
Relatório n° 201603143, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) esclarece que
já tomou as providências necessárias para o atendimento às recomendações
apresentadas.
No que diz respeito às constatações quanto à execução das obras do contrato n°
16/2009, o IFMS informa, conforme consta da manifestação formal apresentada no
próprio relatório da CGU, que chegou a um consenso com a empresa responsável pela
obra para que a mesma proceda ao reparo do forro, divisórias e cobertura de
policarbonato. O acordo foi firmado entre o IFMS e a empresa em reunião registrada
em ata no dia 5 de maio de 2017.
Quanto aos problemas apontados na execução do contrato para construção do Bloco E,
celebrado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), instituição tutora
da implantação do IFMS em Mato Grosso do Sul, o Instituto Federal informa que irá
instaurar procedimento administrativo conjunto com a UTFPR para apuração e eventual
identificação dos responsáveis.
Por fim, o entendimento do IFMS é que o gasto com alugueis de prédios para o
desenvolvimento das atividades letivas da instituição não deve ser entendido como
prejuízo ao erário, conforme manifestação feita à CGU por meio do ofício n° 052/2017,
de 2 fevereiro de 2017, que consta do relatório em questão.
O aluguel de sede provisória é que permitiu que o IFMS atendesse, desde 2011, à
população de Campo Grande e região, já tendo formado 740 estudantes em diversas
modalidades de ensino e se destacado na área da pesquisa. Nos últimos anos, foram
desenvolvidos 70 projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento, e
concedidas bolsas de iniciação científica a 120 estudantes do ensino técnico integrado
e graduação.
Atualmente, o Campus Campo Grande possui mais 2,2 mil estudantes matriculados em
três cursos técnicos integrados ao ensino médio, seis cursos técnicos subsequentes,
tanto presencial quanto a distância, um curso de graduação, uma pós-graduação e sete
cursos de qualificação profissional, com carga horária de 180h, para estudantes e
trabalhadores que buscam atualização para o mercado de trabalho.

Mudança para sede definitiva – O 1º semestre letivo de 2017 foi o último da história do
IFMS em sede provisória na Capital. A partir do dia 31 de julho, data de início do 2º
semestre, as atividades acadêmicas e administrativas passam a ser realizadas na sede
definitiva, localizada na Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio.
A sede definitiva tem mais de 8 mil m² de área construída. Dos cinco blocos, quatro são
destinados às atividades acadêmicas e um abriga os setores administrativos do campus.
O complexo possui ainda quadra poliesportiva e estacionamento próprio. O valor total
da obra, com todos os blocos concluídos, é de R$ 17,6 milhões.
Nos blocos de ensino, são 14 salas de aula e 19 espaços destinados aos laboratórios de
Biologia, Eletrotécnica, Informática, Mecânica e Química. A infraestrutura conta ainda
com as salas dos professores e de apoio, uma ampla biblioteca – onde os estudantes
poderão utilizar salas de estudo – além da cantina. No bloco administrativo, serão
instaladas as diretorias e suas respectivas coordenações.
Conquistas - Uma das pesquisas desenvolvidas no Campus Campo Grande, a que criou
um sistema que possibilita a deficientes visuais lerem e escreverem com a ajuda de
pontos em relevo, foi apresentada em 2014 na Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, em Brasília (DF).
Destaque também para o sistema de divulgação e submissão das Feiras de Ciência e
Tecnologia do IFMS, o Dust 2, desenvolvido por dois estudantes do curso superior de
Tecnologia em Sistemas para Internet. Em abril deste ano, o projeto recebeu o
Certificado de Registro de Programa de Computador, emitido pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI).
Histórico da obra – 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 do ano passado, 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.
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