
 
 

Nota à Imprensa 
025/2014 

 
Data: 11.11.14. 
Veículo: Correio do Estado. 
Pauta: obra do Câmpus Campo Grande do IFMS. 
 
Câmpus Campo Grande 
 
Endereço: Rua Taquari, 831 – Bairro Santo Antônio – Campo Grande/MS. 
 
Área construída: 7.900 m² - Cinco blocos. 
 
Histórico da obra: a construção de três blocos (A, C e E) foi iniciada em 2009 e dos dois 
últimos (B e D), em 2011. Alterações no projeto inicial e problemas como a falta de 
mão de obra na construção civil refletiram no andamento das obras.  
 
No início do segundo semestre de 2014, o IFMS notificou a empreiteira responsável 
pela construção da sede definitiva do Câmpus Campo Grande, solicitando 
esclarecimentos quanto ao descumprimento do cronograma de execução da obra.  
 
Situação atual: dos cinco blocos, três estão concluídos e dois estão em processo de 
conclusão, em fase de acabamento. De acordo com o cronograma da empreiteira, a 
previsão é que a obra seja entregue até o final deste ano. 
 
As atividades na sede definitiva do Câmpus Campo Grande do IFMS estão previstas 
para serem iniciadas em março de 2015. 
 
Valor: O valor total da obra (cinco blocos) é de R$ 14.964.920,92. 
 
Estrutura do câmpus: Além de um bloco para o setor administrativo, o câmpus conta 
com salas de aulas e laboratórios para atividades práticas, biblioteca, miniauditório e 
quadra poliesportiva.  

 
Atendimento ao estudante: desde 2011, o IFMS funciona em local provisório na Capital 
(Avenida Júlio de Castilho, nº 4.960 – Bairro Panamá). A unidade atende cerca de 1.800 
estudantes com a oferta de educação profissional gratuita. São oferecidos três cursos 
técnicos de nível médio, cinco cursos técnicos a distância, um curso superior de 
tecnologia e uma especialização. 
 
O Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMS prevê a abertura cerca de duas mil 
novas vagas em cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia, bacharelado, 
licenciatura e pós-graduação até 2018. 
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