
 
 

Nota à Imprensa 
026/2014 

 
Data: 02.12.14 
Veículo: Correio de Corumbá 
Jornalista: Caline Neves 
Pauta: obra do Câmpus Corumbá do IFMS. 
 
Informações sobre a obra do Câmpus Corumbá 
 
Endereço: Rua Pedro de Medeiros, s/nº, Bairro Popular Velha. 
 
Área: 6.686 m² – quatro blocos. 
 
Histórico: A construção do Câmpus Corumbá, iniciada em 2010, foi prejudicada pela 
rescisão do contrato, em novembro de 2012, com a empresa vencedora da licitação 
devido ao descumprimento de obrigações contratuais. 
 
Após o trâmite legal, a segunda colocada no certame licitatório retomou o trabalho de 
construção em junho de 2013 e apresentou cronograma se comprometendo a 
entregar a obra até dezembro de 2014.  
 
Devido a atrasos na execução do cronograma, o IFMS notificou a empresa em julho 
deste ano. Em novembro, a empreiteira foi advertida. 
 
Entre os motivos para os atrasos estão problemas enfrentados pela empresa na Justiça 
do Trabalho e a necessidade de readequação de parte dos serviços executados pela 
vencedora da licitação que iniciou a construção do câmpus. 
 
Não há previsão para a conclusão do trabalho. 
 
Valor total da obra: R$ 9,8 milhões. 
 
Estrutura do câmpus: Os quatro blocos irão abrigar setor administrativo e biblioteca 
(bloco 1); bloco de ensino com 15 salas de aulas e seis laboratórios para informática e 
as disciplinas de física, química e biologia; bloco destinado exclusivamente aos 
laboratórios específicos para os cursos de metalurgia e informática e um último bloco 
que será ocupado pelo hotel tecnológico, para o incentivo de ações voltadas ao 
empreendedorismo, ciência, tecnologia e inovação, além de quadra poliesportiva. 
 
Atendimento ao estudante: desde 2011, o IFMS funciona em sede provisória no 
município (Rua Delamare, 1.557 – Bairro Dom Bosco). A unidade atende cerca de 1,1 
mil estudantes com a oferta de educação profissional gratuita.  
 



 
 

São oferecidos dois cursos técnicos de nível médio (Informática e Metalurgia), seis 
cursos técnicos a distância (Administração, Agente Comunitário de Saúde, Automação 
Industrial, Manutenção e Suporte em Informática, Serviços Públicos e Transações 
Imobiliárias), um curso superior de tecnologia (Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas) e uma especialização (Docência para a Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica). 
 
O câmpus ainda coordena cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) voltados à qualificação profissional da população de Corumbá e 
Ladário. 
 
Em novembro deste ano, avaliadores do Ministério da Educação (MEC) estiveram no 
câmpus e atribuíram conceito 4 – em uma escala que vai de 1 a 5 – ao curso de 
graduação oferecido pelo Câmpus Corumbá. 
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