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Dos sete câmpus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em 
funcionamento, cinco estão em sedes definitivas. O Câmpus Nova Andradina iniciou as 
atividades em fevereiro de 2010. Em setembro de 2013, os câmpus Aquidauana e 
Ponta Porã passaram a funcionar em prédios próprios. O Câmpus Coxim entrou em 
funcionamento em abril de 2014. No mês seguinte, o Câmpus Três Lagoas começou a 
atender em sede definitiva. Estão em processo de conclusão os câmpus Campo Grande 
e Corumbá. 
 
De acordo com a Coordenação de Obras e Manutenção do IFMS, dos cinco blocos que 
estão sendo construídos em Campo Grande, três foram concluídos e dois estão em 
processo de conclusão. O atraso, segundo a Coordenação, se deve ao não 
cumprimento de prazos por parte da empreiteira. A empresa apresentou um novo 
cronograma e a previsão é que a obra seja concluída no final de 2014. 
 
Em Corumbá, a empreiteira entregou ao IFMS um novo cronograma de execução da 
obra. A previsão é que o prédio fique pronto no segundo semestre de 2015. A 
construção foi prejudicada pela rescisão do contrato com a empresa vencedora da 
licitação por descumprimento de obrigações legais, o que fez com que a segunda 
colocada assumisse a obra. Os trabalhos ficaram interrompidos por quase oito meses. 
 
Nos dois municípios, o IFMS funciona há três anos em sedes provisórias. São ofertados 
cursos técnicos de nível médio, da educação a distância e do ensino superior. Em 
Corumbá, o câmpus atende mais de mil estudantes. Em Campo Grande, são mais de 2 
mil estudantes atendidos. 
 
Investimento 
 
Em relação aos valores das obras, a Coordenação repassou as seguintes informações: 
  
Câmpus Aquidauana – R$ 10,1 milhões 
Câmpus Campo Grande – R$ 14,9 milhões  
Câmpus Corumbá – R$ 9,8 milhões  
Câmpus Coxim – R$ 10,3 milhões 

mailto:luciamorel5@gmail.com


 
 

Câmpus Nova Andradina – R$ 4,5 milhões (reforma do prédio) 
Câmpus Ponta Porã – R$ 10,5 milhões 
Câmpus Três Lagoas – R$ 10,6 milhões  
Câmpus Dourados – R$ 5,5 milhões  
Câmpus Jardim – R$ 2,6 milhões 
Câmpus Naviraí – em licitação 
 
Expansão 
 
O projeto de expansão do IFMS prevê a implantação de mais três câmpus nos 
municípios de Dourados, Jardim e Naviraí. 
 
Na terça-feira, 3, o extrato do contrato da obra do Câmpus Jardim foi publicado no 
Diário Oficial da União (DOU). O projeto prevê a construção de dois blocos 
interligados, totalizando 1.756 m² de área construída. São oito salas de aula, salas 
administrativas, laboratório, biblioteca, quadra poliesportiva, anfiteatro, cantina, copa 
e banheiros. A área total do câmpus soma 3.139 m². O prazo previsto para o término 
do contrato é de 365 dias. O valor de R$ 2,6 milhões inclui fechamento do terreno, 
pavimentação interna e construção da guarita. 
 
De acordo com a pró-reitora de Ensino e Pós-Graduação do IFMS, Marcelina Maschio, 
a previsão é que sejam ofertados três cursos no Câmpus Jardim. Serão dois cursos 
técnicos integrados de nível médio e um do ensino superior. As áreas da oferta estão 
sendo definidas em conjunto com a comunidade. A previsão é que o câmpus entre em 
funcionamento no segundo semestre de 2015. 
 
A Coordenação de Obras e Manutenção informou que a obra do Câmpus Dourados 
obedece ao cronograma e deverá ser concluída em 2014, com previsão para início de 
funcionamento em 2015. A implantação do Câmpus Naviraí está em fase de licitação.  
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