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Sobre a construção do câmpus definitivo em Campo Grande 
 
De acordo com a Coordenação de Obras e Manutenção do Instituto Federal de Mato Grosso do 
Sul (IFMS), dos cinco blocos que estão sendo construídos no câmpus definitivo, em Campo 
Grande, três tiveram a estrutura física concluída e dois estão em processo de conclusão. A área 
total construída é de 7.900 m². 
 
A construção de três blocos foi iniciada no ano de 2009 e os dois últimos, em 2011. Alterações 
no projeto refletiram no andamento das obras. Em janeiro deste ano, a empreiteira foi 
advertida e apresentou novo cronograma de trabalho. Os dois últimos blocos deverão ser 
entregues no segundo semestre de 2014. Não há data prevista para o início de funcionamento 
do câmpus. 
 
Atualmente, o câmpus provisório, que funciona na Av. Júlio de Castilho, 4.960 – Bairro Panamá, 
atende 2.121 estudantes. São oferecidas gratuitamente quatro opções de cursos técnicos de 
nível médio, 11 de cursos técnicos a distância e uma opção de curso superior de tecnologia.  
 
Sobre a infraestrutura do câmpus provisório 
 
A Direção-Geral do Câmpus Campo Grande informa que a unidade possui 18 salas de aula com 
projetores multimídia e ar condicionado, três laboratórios de Informática, um de Manutenção e 
Suporte de Informática e um laboratório de Eletrotécnica, além de salas de estudo e de música, 
dez salas para setores administrativos e ambiente disponível ao grêmio estudantil. As salas de 
aula e laboratórios atendem a dez turmas no período matutino e 11 turmas à tarde. 
 
As instalações hidráulica e elétrica dos 12 banheiros do prédio – dois deles destinados a 
pessoas com necessidades específicas – funcionam normalmente. Os ambientes são lavados de 
três a quatro vezes ao dia, e as equipes de limpeza mantém a disposição dos usuários itens de 
higiene (papel higiênico, papel tolha e sabonete). A manutenção estrutural é realizada 
conforme as necessidades pelo locador ou o oficial pleno lotado no Câmpus Campo Grande. 
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Com relação à Educação Física, os estudantes são deslocados em um veículo oficial do IFMS, 
acompanhados por um servidor, até locais onde são oferecidas as aulas práticas. São eles: o 
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), cedido pela Polícia Militar, a escola 
Geração 2000 e a Funlec. Está em andamento a possível celebração de um convênio com o 
Colégio Militar, para a utilização das quadras da escola. Assim que for concluída, a quadra de 
esportes do câmpus definitivo poderá ser utilizada para a prática esportiva. 
 
Fora dos horários de aula, o acesso aos laboratórios de Informática é permitido somente com 
acompanhamento dos professores. Na biblioteca, computadores estão à disposição dos 
estudantes. A expectativa é que com a nomeação de um técnico de Laboratório em 
Informática, aprovado no último concurso público, os alunos passem a ter maior acesso a esses 
ambientes fora dos horários de aula. 
 
As aulas práticas de mecânica são realizadas na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), por 
meio de convênio. Equipamentos de usinagem mecânica foram adquiridos no pregão nº 
01/2013 IFMS-CG, e estão em fase de instalação no campus definitivo. 
 
Possíveis problemas que se apresentem no câmpus podem ser comunicados aos setores 
responsáveis por fichas de ocorrência ou pelo e-mail campo.grande@ifms.edu.br. Esses 
mecanismos de comunicação estão disponíveis a estudantes e servidores, porém nenhum 
questionamento sobre infraestrutura chegou aos setores responsáveis até o momento. 
 
Sobre a aquisição de contêineres salas de aula 
 
O Câmpus Campo Grande abriu processo no Sistema de Registro de Preços do Governo Federal 
para a possível aquisição de até dez contêineres salas de aula, o mesmo modelo utilizado pelo 
Sistema S. A previsão é que o pregão eletrônico seja realizado no dia 03 de abril de 2014. 
 
Os contêineres, que são móveis, serão adquiridos apenas se houver a necessidade de ampliar 
os espaços para atividades de ensino (salas de aula e laboratórios) no câmpus e nos polos onde 
são ofertados cursos técnicos a distância e qualificação profissional por meio do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 
 
Após a realização do pregão, o Câmpus Campo Grande terá um prazo de 12 meses para adquirir 
até dez contêineres salas de aula, ou não fazer a aquisição das unidades, caso considere 
desnecessário. 
 
Ascom/IFMS 
 
Juliana Aragão 
juliana.aragao@ifms.edu.br 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul – IFMS 
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Reitoria: Rua Ceará, 972 – Santa Fé - Campo Grande – MS.  
Telefones: (67) 3042 – 5117 / (67) 9677-7604 
www.ifms.edu.br 
www.facebook.com/InstitutoFederal.MS 
www.twitter.com/ifms 
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