
 
 

Atendimento à Imprensa 
 

Data: 12.02.2016 
Veículo: Jornal Correio do Estado 
Jornalista: Lúcia Morel 
Pauta: dados sobre o ingresso no IFMS por meio do Sisu 
 
Neste primeiro semestre de 2016, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) ofertou 640 vagas em cursos de graduação 
com ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).  
 
Foram abertas sete opções de cursos superiores de Tecnologia, um bacharelado e uma 
licenciatura. A oferta contemplou os municípios de Aquidauana, Campo Grande, 
Corumbá, Coxim, Nova Andradina, Ponta Porã, Três Lagoas e Naviraí. 
 
O Sisu registrou 6.183 inscritos nos cursos de graduação do IFMS, sendo que a 
concorrência média foi de 9,7 candidatos por vaga. O curso mais concorrido foi o de 
Tecnologia em Sistemas para Internet, do Campus Campo Grande, com 23,6 
candidatos por vaga. 
 
Até o momento, foram registradas 284 matrículas. Número que irá aumentar, uma vez 
que o prazo para os convocados em segunda chamada se matricularem termina na 
próxima segunda-feira, 15, e que novas chamadas poderão ser feitas a partir do dia 16 
de fevereiro, caso haja vagas disponíveis e estudantes na lista de espera. 
 
O curso superior de Tecnologia em Produção de Grãos, oferecido pelo Campus Nova 
Andradina, é o que registra o menor número de vagas preenchidas. De acordo com a 
Diretoria de Educação Superior e Pós-Graduação do IFMS, o baixo número de 
matrículas se deve ao fato de que a maioria dos selecionados reside em outros 
municípios ou Estados. 
 
A Diretoria informa ainda que neste mês serão abertas inscrições para portadores de 
diploma e transferências externas interessados no ingresso em cursos superiores do 
IFMS. 
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