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Cursos gratuitos do IFRS recebem inscrições no
processo seletivo de estudantes 2018/1
Campus Erechim oferece 338 vagas para ingresso por meio de prova própria e Enem.
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Fotos: Divulgação

Estão abertas até o dia 7 de novembro as inscrições para o processo seletivo de estudantes
2018/1 do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). São ofertadas 4.608 vagas em cursos
técnicos e superiores gratuitos em 16 municípios do Estado. Em Erechim, há vagas 338
disponíveis, divididas em cursos das áreas de Alimentos, Gestão, Informática, Mecânica e Moda:

>> Opções de cursos, turno, duração e número de vagas
Técnico concomitante (para quem está cursando o Ensino Médio)

> Técnico em Informática: tarde, 6 semestres, 32 vagas
Técnicos subsequentes (para quem já concluiu o Ensino Médio)
> Técnico em Alimentos: noite, 4 semestres, 32 vagas
> Técnico em Finanças: noite, 4 semestres, 40 vagas
> Técnico em Logística: noite, 4 semestres, 40 vagas
> Técnico em Mecânica: noite, 4 semestres, 32 vagas
Superiores
> Engenharia de Alimentos: noite, 11 semestres, 30 vagas
> Engenharia Mecânica: integral, 10 semestres, 50 vagas
> Tecnologia em Design de Moda: tarde, 6 semestres, 32 vagas
> Tecnologia em Marketing: noite, 5 semestres, 50 vagas

As inscrições devem ser realizadas pelo site ingresso.ifrs.edu.br ou no campus (Rua Domingos
Zanella, 104, Três Vendas), que disponibiliza computadores conectados à internet para os
candidatos. A taxa de inscrição custa R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para os cursos técnicos e R$
50,00 (cinquenta reais) para os cursos de graduação. As provas serão aplicadas em 3 de
dezembro de 2017, e o início das aulas ocorrerá no primeiro semestre de 2018. Para mais
informações e orientações, acompanhe o site 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 (metade das vagas do processo seletivo são preenchidas
através do Enem). Para isso, no momento da inscrição (que deve ser realizada pelo
site ingresso.ifrs.edu.br), o candidato deverá optar por uma das alternativas: ingresso mediante
“prova e nota do Enem”; apenas por “nota do Enem”; ou “somente prova”. No caso de optar pela
nota do Enem, ele deve indicar o ano que deseja o aproveitamento (de 2012 até o atual).

