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Data: 08/04/15 
Veículo: site Camapuã News 
Pauta: infraestrutura do Câmpus Coxim 
 
Em relação à reportagem publicada no site Camapuã News na última segunda-feira, 6 
de abril de 2015, às 7h56, com o título “Coxim: prédio de Instituto Federal é entregue 
inacabado”, a Direção-Geral do Câmpus Coxim e a Coordenação de Obras e 
Manutenção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
do Sul (IFMS) esclarecem: 
 

1. Ao contrário do que a matéria alega, o prédio do IFMS em Coxim não está 
“inconcluso”. Das 12 salas de laboratório previstas no projeto, quatro devem 
ser fechadas por divisórias com portas. A execução deste serviço não foi 
prevista no contrato com a empresa que executou a obra, uma vez que só é 
possível realizá-lo na ocasião da instalação de equipamentos nos laboratórios. 
 

2. Adaptações estruturais e elétricas em laboratórios são processos normais para 
o recebimento de equipamentos de alta tecnologia. Apenas no ato de 
instalação é possível verificar se há ou não diferença entre o modelo 
pretendido e o adquirido por meio de licitação e, consequentemente, se são 
necessárias adequações elétricas. 
 

3. A informação de que as portas dos banheiros foram danificadas durante uma 
confraternização não procede. De acordo com a Direção-Geral do Câmpus 
Coxim, a empresa deixou de instalar 41 portas. A empreiteira foi, inclusive, 
notificada pela Procuradoria Jurídica do IFMS em janeiro deste ano para 
executar esse e outros reparos. 
 

4. Desde o início de seu funcionamento, em 2011, o Câmpus Coxim do IFMS 
sempre atendeu à população do município e da região em instalações 
apropriadas para a oferta de educação profissional e tecnológica pública e de 
qualidade. As questões mencionadas na reportagem não impedem o 
atendimento, atualmente, a mais de 980 estudantes em cursos técnicos de 
nível médio em Alimentos, Informática, Manutenção e Suporte em Informática, 
Administração, Agente Comunitário de Saúde, Serviços Públicos e Transações 
Imobiliárias; nos cursos superiores de tecnologia em Alimentos e Sistemas para 
Internet e na Licenciatura em Química; na Especialização em Docência para 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica; e no curso de qualificação 
profissional para Piscicultor. 
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