
 
 

 

Nota à Imprensa 
 

Data: 28.08.2015 
Veículo: Campo Grande News 
Jornalista: Flávia Lima 
Pauta: Paralisação de servidores e obras no Câmpus Campo Grande 
 
Em resposta a solicitação encaminha por e-mail, o IFMS esclarece: 
 
Sobre a suspensão do Calendário Escolar 
 
Está prevista para hoje a apreciação, em reunião do Conselho Superior do Instituto 
Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), do Ofício nº 27/2015, do Sindicato Nacional dos 
Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), que 
pede a suspensão do Calendário Escolar do IFMS. A reunião do Conselho será às 14 
horas. 

O Cosup é o órgão máximo do IFMS e possui caráter consultivo e deliberativo. É 
responsável por aprovar as diretrizes para a atuação institucional e apreciar a proposta 
orçamentária anual, entre outras competências. É formado por conselheiros que 
representam professores, técnicos-administrativos e estudantes da instituição, 
diretores-gerais, entidades da sociedade civil e o Ministério da Educação (MEC).   

 

Sobre a reposição de aulas  

 
O calendário de reposição de aulas de cursos técnicos presenciais de nível médio e 
superior será discutido junto aos interessados tão logo a paralisação se encerre.  

 
Sobre as obras do Câmpus Campo Grande 
 
A sede definitiva do IFMS está localizada na Rua Taquari, 831 – Bairro Santo Antônio. O 
projeto prevê cinco blocos para abrigar salas de aulas, laboratórios, biblioteca, setores 
administrativos, além de quadra poliesportiva e miniauditório. A obra dos cinco blocos 
está orçada em R$ 14,9 milhões. 
 
Três blocos (A, C e E) estão concluídos. Pelo 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.  
 
Segundo a Diretoria de Manutenção e Obras, a elaboração do edital para licitar os 
blocos B e D está em andamento e ainda não há data para abertura da licitação. Após 
aberta, a previsão é que o processo leve entre 60 e 90 dias até a definição da empresa 
vencedora do certame, de acordo com os prazos previstos em legislação específica. 



 
 

 
Para o melhor atendimento aos estudantes e pensando no crescimento da instituição, 
o IFMS irá licitar também um novo bloco, o Bloco F, com 2,9 mil m² e 26 salas de aula. 
A licitação deste bloco será aberta junto com o processo licitatório dos blocos B e D. 
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