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O extrato do contrato firmado com empresa vencedora da licitação para a construção
do Câmpus Dourados do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) foi publicado
no Diário Oficial da União (DOU) no dia 9 de agosto de 2013, e o prazo inicial para que
a empreiteira concluísse a obra era de 390 dias.
De acordo com a Coordenação de Obras e Manutenção do IFMS, adequações no
projeto provocaram alterações no cronograma. A previsão é que a obra seja concluída
integralmente até o final do ano de 2014.
A informação de que serão construídos seis blocos no Câmpus Dourados não procede.
O projeto prevê a construção de dois blocos (A e B) de 1.546 m² cada, além de quadra
poliesportiva, guarita, fechamento do terreno, pavimentação e iluminação externa. O
custo inicial da obra é R$ 5,5 milhões.
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.
Até que a sede definitiva do Câmpus Dourados seja concluída, o IFMS iniciará as
atividades administrativas e de ensino provisoriamente no município de Dourados, já
neste semestre. Por meio de convênios com a Secretaria Municipal de Educação e
Secretaria Estadual de Educação, o Instituto prevê ofertar cursos profissionalizantes
em duas escolas da rede pública: Escola Municipal Loide Bonfim Andrade e Escola
Estadual Presidente Vargas, onde funcionará o câmpus provisório.
Os cursos que serão ofertados estão sendo definidos pelo IFMS por meio de um estudo
de viabilidade. São cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), com carga horária de
160 horas. O número de vagas, o prazo de inscrição no processo seletivo e as
informações sobre a matrícula serão definidos em edital. Na ocasião da publicação do
edital, as informações serão amplamente divulgadas no município de Dourados.
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