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Últimos dias de inscrições para o processo seletivo 

de estudantes do IFRS 

São 2.626 vagas em cursos técnicos e 1.982 vagas em cursos superiores gratuitos 

ofertados em 16 municípios gaúchos 

 

Crédito: Eliana C. Izaias/PMO 

 

Estão abertas, até 7 de novembro de 2017, as inscrições para o processo seletivo de 

ingresso de estudantes nos cursos técnicos e superiores do Instituto Federal do Rio 

Grande do Sul (IFRS). As vagas são oferecidas em 17 campi, localizados em 16 

municípios do Estado: Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, 

Feliz, Farroupilha, Ibirubá, Osório, Porto Alegre (Centro e Restinga), Rio Grande, 

Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão. São 2.626 vagas em cursos técnicos 

e 1.982 vagas em cursos superiores, todos gratuitos. 

As inscrições para as provas do processo seletivo ocorrem até 7 de novembro, pelo 

Portal de Ingresso do IFRS (ingresso.ifrs.edu.br). Os campi ofertantes disponibilizam 

computadores com acesso à internet para os interessados. A taxa custa R$ 35,00 

para cursos técnicos e R$ 50,00 para superiores, e deverá ser paga até 8 de 

novembro. 

As provas ocorrerão no dia 3 de dezembro. O candidato que necessitar de condições 

especiais para realização deverá formalizar seu pedido até 7 de novembro. 

Os Editais e Manuais do Candidato 2018/1 estão disponíveis no Portal de Ingresso 

(ingresso.ifrs.edu.br) e há um exemplar impresso para consulta nos campi 

participantes do processo. 

Lembre-se de que o prazo para inscrições vai até 7 de novembro e o de pagamento, 

até 8 de novembro. 

http://ingresso.ifrs.edu.br/
http://ingresso.ifrs.edu.br/


Enem 

Além do processo seletivo próprio, outra forma de ingresso nos cursos técnicos 

subsequentes ao Ensino Médio (EM) e superiores do IFRS pode ser utilizando a nota 

do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2012. Para isso, no momento 

da inscrição (que é feita pelo site ingresso.ifrs.edu.br), o candidato deve optar por 

uma das alternativas: ingresso mediante “prova e nota do Enem”; “somente prova” 

ou “apenas por nota do Enem”. No caso de optar pela nota do Enem, ele deve indicar 

o ano que deseja o aproveitamento (de 2012 até o atual). Ainda se a opção for 

“apenas a nota do Enem”, não há taxa de inscrição. 

Datas importantes: 

Inscrições: até 7 de novembro 

Data limite para o pagamento do boleto: até 8 de novembro 

Divulgação das inscrições homologadas: 13 de novembro 

Divulgação dos locais das provas: 27 de novembro 

Provas: 3 de dezembro 

Conheça as modalidades de cursos oferecidos: 

Técnicos integrados - permite a formação de Ensino Médio e técnica profissional 

simultaneamente. Têm como pré-requisito para ingresso o Ensino Fundamental 

concluído. 

Técnicos subsequentes - formação técnica profissional para os alunos que já 

concluíram o Ensino Médio. 

Técnicos concomitantes - formação técnica profissional para os alunos que estão 

cursando o Ensino Médio e desejam complementar a formação. 

Superiores de tecnologia - cursos superiores cuja vocação é atender a demandas 

específicas do mercado de trabalho. Quem conclui é profissional de nível superior, 

denominado tecnólogo. Têm como pré-requisito para ingresso o Ensino Médio 

concluído. 

Bacharelados - cursos superiores que formam para atuar de forma mais ampla no 

mercado. Têm como pré-requisito para ingresso o Ensino Médio concluído. 

Licenciaturas - cursos superiores indicados para quem quer atuar como professor de 

Ensino Fundamental e Médio, com disciplinas ligadas à didática, psicologia e 

pedagogia. Têm como pré-requisito para ingresso o Ensino Médio concluído. 

>> Opções de cursos, turnos, número de vagas para ingresso mediante prova e para 

ingresso pela nota do Enem e endereço do campi 

Campus Osório (Avenida Santos Dumont, 2127 - Bairro Albatroz – Osório) 

https://ingresso.ifrs.edu.br/2018/


Técnico em Administração – integrado ao EM: manhã, 60 vagas 

Técnico em Informática – integrado ao EM: manhã, 60 vagas 

Técnico em Administração – subsequente ao EM: noite, 15 vagas para ingresso 

mediante prova + 15 vagas pela nota do Enem 

Técnico em Eventos - subsequente ao EM: noite, 18 vagas para ingresso mediante 

prova + 17 vagas pela nota do Enem 

Técnico em Panificação – subsequente ao EM: noite, 13 vagas para ingresso mediante 

prova + 12 vagas pela nota do Enem 

Licenciatura em Letras Português - Inglês: noite, 18 vagas para ingresso mediante 

prova + 18 vagas pela nota do Enem 

Licenciatura em Matemática: noite, 18 vagas para ingresso mediante prova + 18 

vagas pela nota do Enem 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: noite, 18 vagas para ingresso 

mediante prova + 18 vagas pela nota do Enem 

Tecnologia em Processos Gerenciais: noite, 15 vagas para ingresso mediante prova + 

15 vagas pela nota do Enem 

O IFRS 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) é 

uma instituição federal de ensino público e gratuito. Conta com cerca de 19 mil 

alunos e mais de 200 opções de Cursos Técnicos e Superiores de diferentes 

modalidades em vários municípios do Estado. Oferece também Cursos de Pós-

graduação e dos Programas do governo federal. 

O IFRS atua com uma estrutura multicampi. Possui os campi de Alvorada, Bento 

Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto 

Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e 

Viamão. Entre seus objetivos está promover a educação profissional e tecnológica de 

excelência e impulsionar o desenvolvimento sustentável das regiões. 

Foi criado em 29 de dezembro de 2008, pela lei 11.892, e pertence à Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. A Reitoria está localizada em Bento Gonçalves. 

Saiba mais no endereço eletrônicowww.ifrs.edu.br. 

 

http://www.ifrs.edu.br/

