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IFRS É CREDENCIADO PARA OFERTA DE CURSOS 

SUPERIORES A DISTÂNCIA 

 

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) foi credenciado pelo 

Ministério da Educação para a oferta de cursos superiores a distância. Dessa 

forma, poderá disponibilizar cursos de graduação e de pós-graduação nesta 

modalidade, gratuitos, como todos os cursos da instituição. A autorização foi 

publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 2 de agosto de 2017 

(Portaria nº 934). A instituição obteve conceito 4 no credenciamento, em uma 

escala que vai de 1 a 5. 

Dois cursos superiores EaD do IFRS já estão aprovados, para serem 

lançados posteriormente: Licenciatura em Matemática (graduação) e 

especialização em Mídias na Educação (pós-graduação). Na avaliação do 

reitor, Osvaldo Casares Pinto, o credenciamento contribui para ampliar a 

democratização no acesso à educação pública. “Abre novos horizontes para o 

IFRS. É mais um passo no caminho da institucionalização da EaD, e de tornar 

a educação um modelo aberto, para além da discussão presencial versus a 

distância”, afirma Osvaldo. 



A coordenadora de EaD do IFRS, Júlia Marques Carvalho da Silva, explica 

que a instituição possui experiência em cursos técnicos e de formação inicial 

e continuada a distância e agora tem novas possibilidades de oferta. 

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. Atua com uma 

estrutura multicampi para promover a educação profissional e tecnológica de 

excelência e impulsionar o desenvolvimento sustentável das regiões. 

Possui 17 campi: 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. A 

Reitoria é sediada em Bento Gonçalves. 

Atualmente, o IFRS conta com cerca de 19 mil alunos, em 200 opções de 

cursos técnicos e superiores de diferentes modalidades. Oferece também 

cursos de pós-graduação (especializações e mestrados), cursos de extensão 

e outras modalidades vinculadas a programas do governo federal. 

O IFRS foi criado em 29 de dezembro de 2008, pela lei 11.892, que instituiu 

38 Institutos Federais no Brasil. É uma autarquia federal vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC) e pertence à Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica. 

Saiba mais no endereço eletrônico www.ifrs.edu.br <http://www.ifrs.edu.br/> . 

Fonte: IFRS 

 


