
Para melhor leitura em dispositivos móveis coloque
o aparelho na posição horizontal.

Campus Bento Gonçalves

INSTITUTO FEDERAL 
Rio Grande do Sul

IFRS Campus
Bento Gonçalves



O Campus Bento Gonçalves do Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Sul é uma instituição de ensino público que foi 
criada em 1959, como Escola de Viticultura e 
Enologia. Desde então, passou por diversas 
denominações até passar a integrar o IFRS, em 
2008.

Nossos cursos técnicos, tecnológicos e o 
bacharelado têm o propósito de atender às 
demandas específicas do mundo do trabalho, 
com ênfase nos arranjos produtivos da região em 
que estamos inseridos. Com as licenciaturas, 
formamos profissionais que atuam ou irão atuar 
como professores no Ensino Fundamental e 
Médio. Atualmente temos 1.782 alunos 
matriculados nesses cursos e mais de 340.000 
estudantes foram atendidos no último ano na 
modalidade Educação a Distância.

Quem
Somos



Nosso quadro de servidores é altamente 
qualificado, contando com 136 docentes (119 
efetivos) e 98 técnico-administrativos em 
educação. Todos os professores efetivos são 
pós-graduados, sendo que 65% têm doutorado e 
34% mestrado.

Esses profissionais atuam no Ensino 
Médio/Técnico, nos Cursos de graduação e na 
Pós-graduação, com a seguinte missão definida 
pelo Plano de Desenvolvimento Institucional do 
IFRS:

“Ofertar educação profissional, científica e 
tecnológica, inclusiva, pública, gratuita e de 
qualidade, promovendo a formação integral de 
cidadãos para enfrentar e superar desigualdades 
sociais, econômicas, culturais e ambientais, 
garantindo a Indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão e em consonância com 
potencialidades e vocações territoriais”. 



Contamos com 38 salas de aula e três de 
audiovisuais, auditório com capacidade para 166 
pessoas, salas de reuniões e de professores, 
biblioteca, refeitório, enfermaria, departamento 
de tradições gaúchas, ginásio poliesportivo, 
cooperativa-escola e salas para diretórios 
acadêmicos. Temos, também, cantina de 
vinificação, enoteca, sala de microvinificação, 
agroindústria, estufas, horta, coleções de plantas 
medicinais e ornamentais.

Possuímos laboratórios de informática (cinco), 
análise sensorial, solos, física, química, 
microbiologia e enologia. Na Estação 
Experimental, temos instalações para caprinos, 
suínos e coelhos, confinamento e estábulo para 
bovinos, ordenhadeira, silos, apiário, estufas, 
horta, pomar, vinhedos e viveiro de 
porta-enxertos.



Cursos Técnicos
Administração – Integrado ao Ensino Médio
Agropecuária – Integrado ao Ensino Médio
Meio Ambiente – Integrado ao Ensino Médio
Informática para Internet – Integrado ao Ensino Médio
Viticultura e Enologia – Integrado ao Ensino Médio

Administração – Subsequente ao Ensino Médio
Hospedagem – Subsequente ao Ensino Médio

Cursos de Graduação
Bacharelado em Agronomia
Licenciatura em Física
Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa
Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Pedagogia
Tecnologia em Alimentos
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tecnologia em Horticultura
Tecnologia em Logística
Tecnologia em Viticultura e Enologia

Cursos de Pós-graduação
Especialização em Ensino de Matemática 
para a Educação Básica

Especialização em Viticultura

Mestrado Profissional em Viticultura e 
Enologia

Nossos
Cursos



Além desses, são ofertados 95 cursos na 
modalidade Educação a Distância, nos seguintes 
eixos tecnológicos: Desenvolvimento 
Educacional e Social; Gestão e Negócios; 
Recursos Naturais; Produção Alimentícia; 
Informação e Comunicação; Ambiente e Saúde; 
Turismo/Hospitalidade e Lazer; Produção Cultural 
e Design.

A oferta formativa busca a consolidação e 
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e 
culturais locais, identificados com base no 
mapeamento das potencialidades de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural. 
Com os cursos de licenciaturas, qualificamos 
profissionais também para as demais redes de 
ensino.

Outra característica do Campus é a integração e a 
verticalização da educação básica à educação 
profissional e superior, otimizando a 
infraestrutura física e a equipe de servidores 
docentes e técnico-administrativos.

Programas e projetos de extensão são 
desenvolvidos em conjunto com a comunidade 
local, envolvendo a participação de estudantes do 
ensino médio à pós-graduação e servidores 
docentes e técnico-administrativos. 



Ações que propiciam a mobilidade estudantil 
internacional são apoiadas como instrumento 
complementar da formação 
acadêmico-profissional, proporcionando o 
contato com diferentes métodos, processos e 
tecnologias voltadas ao aprendizado e ao 
compartilhamento de experiências acadêmicas, 
científicas e culturais.

A prestação institucional de serviços possibilita a 
oferta de conhecimento produzido pelo IFRS 
para a solução de demandas da comunidade 
externa, com a utilização de abordagens 
pedagógicas e científicas na produção e 
transferência de conhecimentos e tecnologias à 
sociedade.

A Casa Acessível, localizada no Campus, abriga o 
Centro Tecnológico de Acessibilidade do IFRS e 
congrega os núcleos de ações afirmativas e o 
atendimento a pessoas com necessidades 
educacionais específicas.



O incentivo à inovação, ao empreendedorismo e à 
pesquisa científica e tecnológica levam em 
consideração a interação com a comunidade, 
aspecto fundamental para o desenvolvimento dos 
arranjos produtivos, sociais e culturais. Atualmente, 
dois projetos institucionais destacam-se nesse 
propósito, o Click: Espaço de Inovação e o Pipa 
IFMakers.

Assim, são realizadas ações que promovem a 
inovação de acordo com os princípios e finalidades 
da Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
em articulação com o mundo do trabalho e os 
segmentos da sociedade, visando ao 
desenvolvimento socioeconômico, ambiental e 
cultural sustentável.



Aos estudantes, desde o momento em que 
ingressam, seja no ensino médio/técnico, nos 
cursos de graduação ou nas especializações, é 
incentivada a participação em projetos de 
pesquisa e inovação, os quais recebem fomento 
interno e/ou externo.

Contamos com 19 grupos de pesquisa 
certificados e atuantes nas seguintes áreas: 
Ciências Agrárias, Ambientais, da Computação, 
Humanas, Sociais Aplicadas, Exatas e da Terra; 
Linguística, Letras e Artes. 
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