Nota à Imprensa
002/2019
Data: 27.03.2019
Veículo: Campo Grande News
Repórter: Geisiany Garnes

Em relação às informações veiculadas na imprensa de Mato Grosso do Sul nesta
quarta-feira, 27, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) esclarece:
1.

A Direção-Geral do Campus Campo Grande não foram formalmente notificados,
em nenhum meio ou canal, por estudante, pai ou membro da comunidade
acadêmica sobre as supostas ameaças em veiculação;

2.

Para realizar o atendimento psicossocial de estudantes e servidores, o campus
possui, em seu quadro de pessoal, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais
que realizam, durante o ano letivo, uma série de ações que buscam abordam
temas relacionados à saúde mental e ao bem-estar de todos os membros da
comunidade do campus;

3.

No que diz respeito ao acesso à parte interna do campus, informamos que o
mesmo é concedido apenas a pessoas identificadas: os estudantes são
uniformizados e possuem crachás de identificação; os visitantes a pé passam
por uma guarita de pedestre com porteiro. A guarita de veículos é controlada
por vigilantes que só autorizam a entrada de servidores, estudantes, pais de
estudantes, veículos oficiais do IF e empresas terceirizadas previamente
autorizadas;

4.

O campus possui vigilância armada ininterrupta que é responsável pela
permissão de acesso e permanência de estudantes, servidores e visitantes em
todas as dependências do IFMS;

5.

O campus encaminhou, na semana passada, um novo ofício à Polícia Militar
solicitando ronda nas imediações do campus, como forma de prevenir roubos,
furtos e demais atos criminosos;

6.

A gestão do campus está em contato com os órgãos de segurança, a fim de
colaborar com informações que subsidiarão as investigações pelos setores de
inteligência das Policias Civil e Militar;

7.

As atividades do campus permanecem normalmente.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) reafirma seu compromisso com o
bem-estar físico e mental de toda a comunidade e coloca-se à disposição para
atendimento de estudantes, servidores e familiares, bem como para prestar
esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.
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