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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) 
tem orçamento previsto para o ano de 2015 de R$ 37,8 milhões, entre custeio (R$ 21,4 
milhões) e investimentos (R$ 16,4 milhões). 
 
De acordo com os últimos dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações da 
Educação Profissional e Tecnológica, em dezembro de 2014 o IFMS atendia a mais de 7 
mil estudantes em diversas modalidades de ensino. 
 
Obras – O Câmpus Dourados do IFMS está sendo construído em uma área de 50 mil 
m² cedida pela Prefeitura Municipal, na Rua Filinto Muller, nº 1.790, Jardim Canaã I. O 
projeto prevê a construção de dois blocos de 1.546 m² cada, além de quadra 
poliesportiva, guarita, fechamento do terreno, pavimentação e iluminação externa.  
 
A previsão é que a obra seja concluída no final do mês de junho de 2015, porém para 
iniciar as atividades no novo prédio será preciso adquirir mobiliário e equipamentos. 
Desde o ano passado, o Câmpus Dourados do IFMS funciona provisoriamente na 
Escola Estadual Presidente Vargas com a oferta de cursos técnicos de nível médio, 
qualificação profissional e idiomas. 
 
Em Campo Grande, a sede definitiva do IFMS está sendo construída na Rua Taquari, 
831 – Bairro Santo Antônio. O projeto, com 7.900 m² de área construída, inclui cinco 
blocos para abrigar salas de aulas, laboratórios, biblioteca, setores administrativos, 
além de quadra poliesportiva e miniauditório. 
 
Três blocos do câmpus (A, C e E) estão concluídos. Pelo sistemático descumprimento 
de obrigações contratuais e pela não execução das etapas previstas no cronograma 
apresentado, o IFMS não prorrogou o contrato com a empresa que concluiria a 
construção dos blocos B e D. 
 
Para concluir a construção dos dois blocos, está sendo providenciada a elaboração de 
edital para abertura de nova licitação. Não é possível prever a data de entrega do 
prédio, uma vez que isso irá depender dos trâmites legais e do cronograma que será 
elaborado com a empresa vencedora do processo licitatório. 
 
A sede provisória do Câmpus Campo Grande, localizada na Rua Treze de Maio, 3.072, 
atende a mais de 1.800 estudantes em cursos técnicos integrados de nível médio, 
educação a distância, graduação e pós-graduação. 



 
 

 
O Câmpus Corumbá do IFMS está sendo construído na Rua Pedro de Medeiros, s/nº, 
Bairro Popular Velha. O projeto prevê 6.686 m² de área construída, com três blocos 
para abrigar salas de aula, laboratórios, biblioteca e setores administrativos, além da 
quadra poliesportiva e do Hotel Tecnológico, para o incentivo do empreendedorismo e 
inovação.  
 
Em novembro de 2014, a obra foi abandonada pela empreiteira. Neste momento, o 
IFMS faz levantamento técnico pra iniciar a elaboração de novo processo licitatório. 
Não há previsão, portanto, de quando o prédio será concluído. 
 
Em sede provisória, o IFMS em Corumbá atende a mais de 1,2 mil estudantes em 
cursos técnicos integrados de nível médio, educação a distância, qualificação 
profissional, graduação e pós-graduação. 
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