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INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO 2018/1 DO IFRS ABREM 

SEGUNDA-FEIRA 

Por 

 Paloma Rossi 

 

As inscrições para o processo seletivo 2018/1 do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do RS iniciam na próxima segunda-feira, 9 de outubro de 2017. São 4.608 vagas 

em cursos técnicos e superiores gratuitos em 16 municípios do Estado. Os editais foram 

publicados na segunda-feira, 2 de outubro de 2017 (Editai, 59, 60 e 61) e estão disponíveis no 

site da IFRS. 

Além do site do Processo Seletivo, as inscrições podem ser realizadas, até o dia 7 de 

novembro, nos campi, que disponibilizarão computadores 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. 

O Campus Feliz oferece vagas para os seguintes cursos: Técnico em Informática Integrado ao 

Ensino Médio, Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Meio Ambiente 

(Subsequente), Tecnólogo em Processos Gerenciais, Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistema, Licenciatura em Letras Português – Inglês e Licenciatura em 

Química. 

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. 
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Enem 

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

 

Datas importantes: 

Inscrições: 9/10 a 7/11/2017 

Provas: 3/12/2017 

Todas as informações podem ser acompanhadas no site IFRS. 
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