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Mais de 4 mil vagas em cursos técnicos e superiores gratuitos 

Período de inscrições vai até 7 de novembro 

 

Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS 

Vai até 7 de novembro o período de inscrições para os processos seletivos de estudantes do 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). São 4.608 vagas em cursos técnicos e superiores 

gratuitos em 16 municípios. As inscrições são feitas pelo site da instituição ou pessoalmente 

nos campi, onde há computadores para disponíveis para os candidatos se inscreverem. Há uma 

taxa de R$ 35 para cursos técnicos e de R$ 50 para graduação. 

Onde estão as vagas 

Nos campi das cidades de Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, 

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

Vacaria, Veranópolis e Viamão.  

Como é o processo seletivo 

 

As provas de seleção serão aplicadas em 3 de dezembro.  O início das aulas está marcado para 

o primeiro semestre de 2018. Também é possível usar a nota do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), desde que tenha feito a prova a partir de 2012. Para isso, no momento da 

http://ingresso.ifrs.edu.br/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/enem/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/enem/


inscrição, o candidato deve optar por uma das alternativas: ingresso mediante "prova e nota do 

Enem", "nota do Enem" ou "somente prova". No caso de optar pela nota do Enem, ele deve 

indicar o ano que deseja o aproveitamento (a partir de 2012). 

 

Quais são os tipos de cursos oferecidos 

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

simultaneamente 

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 demandas específicas do 

mercado de trabalho. Quem conclui é profissional de nível superior, denominado tecnólogo 

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

Licenciaturas: cursos superiores indicados para quem quer atuar como professor de Ensino 

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

Veja quais são os cursos oferecidos e o número de vagas 

 

Campus Porto Alegre (Rua Coronel Vicente, 281, Centro Histórico) 

Técnico em Administração subsequente ao Ensino Médio: manhã - 18 vagas (prova) + 18 vagas 

(Enem) 

Técnico em Biblioteconomia subsequente ao Ensino Médio: manhã - 12 vagas (prova) + 12 vagas 

(Enem) 

Técnico em Biotecnologia subsequente ao Ensino Médio: manhã - 12 vagas (prova) + 12 vagas 

(Enem) 

Técnico em Contabilidade subsequente ao Ensino Médio: noite - 18 vagas (prova) + 17 vagas 

(Enem) 

Técnico em Instrumento Musical subsequente ao Ensino Médio: noite - 10 vagas (prova) + 10 

vagas (Enem) 

Técnico em Panificação subsequente ao Ensino Médio: noite - 8 vagas (prova) + 8 vagas (Enem) 

Técnico em Química subsequente ao Ensino Médio: manhã - 10 vagas (prova) + 10 vagas 

(Enem) 

Técnico em Redes de Computadores subsequente ao Ensino Médio: noite - 18 vagas (prova) + 

18 vagas (Enem) 

Técnico em Secretariado subsequente ao Ensino Médio: noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas 

(Enem) 

Técnico em Segurança do Trabalho subsequente ao Ensino Médio: tarde - 18 vagas (prova) + 17 



vagas (Enem) 

Técnico em Transações Imobiliárias subsequente ao Ensino Médio: noite - 18 vagas (prova) + 17 

vagas (Enem) 

Tecnologia em Sistemas para Internet: noite - 18 vagas (prova) + 18 vagas (Enem) 

 

Campus Restinga (Rua Alberto Hoffmann, 285, Restinga) 

Técnico em Eletrônica integrado ao Ensino Médio: manhã - 32 vagas 

Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio: manhã - 32 vagas 

Técnico em Lazer integrado ao Ensino Médio: integral - 32 vagas 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: manhã - 16 vagas (prova) + 16 vagas 

(Enem) 

Tecnologia em Eletrônica Industrial: noite - 16 vagas (prova) + 16 vagas (Enem) 

Licenciatura em Letras Português e Espanhol: noite - 16 vagas (prova) + 16 vagas (Enem) 

 

Campus Alvorada (Rua Professor Darcy Ribeiro, 121, Campos Verdes) 

Técnico em Tradução e Interpretação de Libras subsequente ao Ensino Médio: noite - 15 vagas 

(prova) + 15 vagas (Enem) 

Técnico em Processos Fotográficos _ concomitante ou subsequente ao Ensino Médio: tarde - 30 

vagas 

Técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio: manhã - 32 vagas 

Técnico em Produção de Áudio e Vídeo integrado ao Ensino Médio: manhã - 32 vagas 

 

Campus Bento Gonçalves (Avenida Osvaldo Aranha, 540, Juventude da Enologia) 

Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio: manhã e tarde - 60 vagas 

Técnico em Informática para Internet integrado ao Ensino Médio: manhã e tarde - 30 vagas 

Técnico em Viticultura e Enologia integrado ao Ensino Médio: manhã e tarde - 30 vagas 

Licenciatura em Física: noite - 18 vagas (prova) + 17 vagas (Enem) 

Licenciatura em Matemática: noite - 18 vagas (prova) + 17 vagas (Enem) 

Licenciatura em Letras-Português: noite - 18 vagas (prova) + 17 vagas (Enem) 

Tecnologia em Alimentos: tarde e noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas (Enem) 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas 

(Enem) 

Tecnologia em Horticultura: noite - 18 vagas (prova) + 18 vagas (Enem) 

Tecnologia em Logística: noite - 18 vagas (prova) + 17 vagas (Enem) 

Tecnologia em Viticultura e Enologia: tarde e noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas (Enem) 

 



Campus Canoas (Rua Dra. Maria Zélia Carneiro de Figueiredo, 870-A, Igara III) 

Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio: tarde - 30 vagas 

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas integrado ao Ensino Médio: tarde - 30 vagas 

Técnico em Eletrônica integrado ao Ensino Médio: tarde - 24 vagas 

Licenciatura em Matemática: manhã - 20 vagas (prova) + 20 vagas (Enem) 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: manhã - 15 vagas (prova) + 15 vagas 

(Enem) 

Tecnologia em Automação Industrial: noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas (Enem) 

Tecnologia em Logística: noite - 18 vagas (prova) + 18 vagas (Enem) 

 

Campus Caxias do Sul (Rua Avelino Antônio de Souza, 1730, N. Sra. de Fátima) 

Técnico em Fabricação Mecânica integrado ao Ensino Médio: manhã - 30 vagas 

Técnico em Fabricação Mecânica integrado ao Ensino Médio: tarde - 30 vagas 

Técnico em Química integrado ao Ensino Médio: manhã - 30 vagas 

Técnico em Química integrado ao Ensino Médio: tarde - 30 vagas 

Técnico em Plásticos integrado ao Ensino Médio: manhã - 30 vagas 

Técnico em Plásticos integrado ao Ensino Médio: tarde - 30 vagas 

Técnico em Plásticos subsequente ao Ensino Médio: noite - 18 vagas (prova) + 17 vagas (Enem) 

Licenciatura em Matemática: manhã e noite - 20 vagas (prova) + 20 vagas (Enem) 

Engenharia de Produção: noite - 18 vagas (prova) + 17 vagas (Enem) 

Engenharia Metalúrgica: integral - 20 vagas (prova) + 20 vagas (Enem) 

Tecnologia em Processos Gerenciais: noite - 20 vagas (prova) + 20 vagas (Enem) 

Tecnologia em Processos Metalúrgicos: tarde e noite - 18 vagas (prova) + 17 vagas (Enem) 

 

Campus Erechim (Rua Domingos Zanella, 104, Três Vendas) 

Técnico em Alimentos subsequente ao Ensino Médio: noite - 16 vagas (prova) + 16 vagas (Enem) 

Técnico em Finanças subsequente ao Ensino Médio: noite - 20 vagas (prova) + 20 vagas (Enem) 

Técnico em Logística subsequente ao Ensino Médio: noite - 20 vagas (prova) + 20 vagas (Enem) 

Técnico em Mecânica subsequente ao Ensino Médio: noite - 16 vagas (prova) + 16 vagas (Enem) 

Técnico em Informática concomitante ao Ensino Médio: tarde - 32 vagas 

Bacharelado em Engenharia de Alimentos: noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas (Enem) 

Bacharelado em Engenharia Mecânica: integral - 25 vagas (prova) + 25 vagas (Enem) 

Tecnologia em Design de Moda: tarde - 16 vagas (prova) + 16 vagas (Enem) 

Tecnologia em Marketing: noite - 25 vagas (prova) + 25 vagas (Enem) 

 

Campus Farroupilha (Av. São Vicente, 785, Cinquentenário) 

Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio: tarde - 30 vagas 



Técnico em Eletrônica subsequente ao Ensino Médio: noite - 12 vagas (prova) + 12 vagas (Enem) 

Técnico em Eletrotécnica subsequente ao Ensino Médio: noite - 12 vagas (prova) +  12 vagas 

(Enem) 

Técnico em Metalurgia subsequente ao Ensino Médio: noite - 12 vagas (prova) + 12 vagas 

(Enem) 

Técnico em Plásticos subsequente ao Ensino Médio: noite - 12 vagas (prova) + 12 vagas (Enem) 

Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação: integral - 13 vagas (prova) +  12 vagas 

(Enem) 

Bacharelado em Engenharia Mecânica: integral - 13 vagas (prova) + 12 vagas (Enem) 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas 

(Enem) 

Tecnologia em Processos Gerenciais: noite - 20 vagas (prova) + 20 vagas (Enem) 

 

Campus Feliz (Rua Princesa Isabel, 60, Vila Rica) 

Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio: manhã - 32 vagas 

Técnico em Química integrado ao Ensino Médio: tarde - 32 vagas 

Técnico em Meio Ambiente subsequente ao Ensino Médio: noite - 16 vagas (prova) + 16 vagas 

(Enem) 

Licenciatura em Letras _ Português e Inglês: noite - 16 vagas (prova) + 16 vagas (Enem) 

Licenciatura em Química: noite - 16 vagas (prova) + 16 vagas (Enem) 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: noite - 16 vagas (prova) + 16 vagas 

(Enem) 

Tecnologia em Processos Gerenciais: noite - 16 vagas (prova) + 16 vagas (Enem) 

 

Campus Ibirubá (Rua Nelsi Ribas Fritsch, 1.111, Esperança) 

Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio: integral - 30 vagas 

Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio: integral - 30 vagas 

Técnico em Mecânica integrado ao Ensino Médio: integral - 25 vagas 

Técnico em Eletrotécnica subsequente ao Ensino Médio: noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas 

(Enem) 

Técnico em Mecânica subsequente ao Ensino Médio: noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas (Enem) 

Bacharelado em Agronomia: integral - 15 vagas (prova) + 15 vagas (Enem) 

Bacharelado em Ciência da Computação: noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas (Enem) 

Bacharelado em Engenharia Mecânica: integral - 15 vagas (prova) + 15 vagas (Enem) 

Licenciatura em Matemática: noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas (Enem) 

 



Campus Osório (Avenida Santos Dumont, 2.127, Albatroz) 

Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio: manhã - 60 vagas 

Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio: manhã - 60 vagas 

Técnico em Administração subsequente ao Ensino Médio: noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas 

(Enem) 

Técnico em Eventos subsequente ao Ensino Médio: noite - 18 vagas (prova) + 17 vagas (Enem) 

Técnico em Panificação subsequente ao Ensino Médio: noite - 13 vagas (prova) + 12 vagas 

(Enem) 

Licenciatura em Letras Português Inglês: noite - 18 vagas (prova) + 18 vagas (Enem) 

Licenciatura em Matemática: noite - 18 vagas (prova) + 18 vagas (Enem) 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: noite - 18 vagas (prova) + 18 vagas 

(Enem) 

Tecnologia em Processos Gerenciais: noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas (Enem) 

 

Campus Rio Grande (Rua Eng. Alfredo Huch, 475, Centro) 

Técnico em Automação Industrial integrado ao Ensino Médio: integral - 40 vagas 

Técnico em Eletrotécnica integrado ao Ensino Médio: integral - 40 vagas 

Técnico em Fabricação Mecânica integrado ao Ensino Médio: integral - 40 vagas 

Técnico em Geoprocessamento integrado ao Ensino Médio: integral - 30 vagas 

Técnico em Informática para Internet integrado ao Ensino Médio: integral - 25 vagas 

Técnico em Refrigeração e Climatização integrado ao Ensino Médio: integral - 36 vagas 

Técnico em Automação Industrial subsequente ao Ensino Médio: noite - 18 vagas (prova) + 18 

vagas (Enem) 

Técnico em Eletrotécnica subsequente ao Ensino Médio: noite - 20 vagas (prova) + 20 vagas 

(Enem) 

Técnico em Enfermagem subsequente ao Ensino Médio: tarde - 12 vagas (prova) + 12 vagas 

(Enem) 

Técnico em Fabricação Mecânica subsequente ao Ensino Médio: noite - 15 vagas (prova) + 15 

vagas (Enem) 

Técnico em Geoprocessamento subsequente ao Ensino Médio: noite - 13 vagas (prova) + 13 

vagas (Enem) 

Técnico em Refrigeração e Climatização subsequente ao Ensino Médio: noite - 20 vagas (prova) 

+ 20 vagas (Enem) 

Bacharelado em Engenharia Mecânica: integral - 25 vagas (prova) + 25 vagas (Enem) 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: noite - 13 vagas (prova) + 12 vagas 

(Enem) 

Tecnologia em Construção de Edifícios: tarde e noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas (Enem) 



Campus Rolante (Rodovia RS-239, Km 68 S/N, Estrada Taquara/Rolante) 

Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio: tarde - 35 vagas 

Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio: manhã - 35 vagas 

Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio: manhã - 35 vagas 

Tecnologia em Processos Gerenciais: noite - 18 vagas (prova) + 17 vagas (Enem) 

 

Campus Sertão (Rodovia RS 135, Km 25, Distrito Eng. Luiz Englert) 

Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio: integral - 120 vagas 

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática integrado ao Ensino Médio: integral - 25 vagas 

Técnico em Agropecuária subsequente ao Ensino Médio: integral - 18 vagas (prova) + 17 vagas 

(Enem) 

Bacharelado em Agronomia: integral - 20 vagas (prova) + 20 vagas (Enem) 

Bacharelado em Zootecnia: integral - 20 vagas (prova) + 20 vagas (Enem) 

Licenciatura em Ciências Biológicas: manhã - 15 vagas (prova) + 15 vagas (Enem) 

Licenciatura em Ciências Agrícolas: noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas (Enem) 

Tecnologia em Agronegócio: noite - 20 vagas (prova) + 20 vagas (Enem) 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: manhã - 15 vagas (prova) + 15 vagas 

(Enem) 

Tecnologia em Gestão Ambiental: noite - 20 vagas (prova) + 20 vagas (Enem) 

 

Campus Vacaria (Estrada João Viterbo de Oliveira, 3.061, área rural) 

Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio: tarde - 35 vagas 

Técnico em Multimídia integrado ao Ensino Médio: tarde - 35 vagas 

Técnico em Logística subsequente ao Ensino Médio: noite - 18 vagas (prova) + 17 vagas (Enem) 

Técnico em manutenção e Suporte em Informática subsequente ao Ensino Médio: noite - 15 

vagas (prova) + 15 vagas (Enem) 

Bacharelado em Agronomia: tarde - 13 vagas (prova) + 12 vagas (Enem) 

Licenciatura em Ciências Biológicas: noite - 18 vagas (prova) + 17 vagas (Enem) 

Campus Veranópolis (BR-470 km 172, 6.500, Sapopema) 

Tecnologia em Processos Gerenciais: noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas (Enem) 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: noite - 15 vagas (prova) + 15 vagas 

(Enem) 

 

Campus Viamão (Rua Senador Salgado Filho, 7.000, 2º andar) 

Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio: tarde - 30 vagas 

Técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio: tarde - 30 vagas 

Técnico em Cooperativismo subsequente ao Ensino Médio: noite - 18 vagas (prova) + 18 vagas 



(Enem) 

Tecnologia em Gestão Ambiental: noite - 20 vagas (prova) + 20 vagas (Enem) 

Tecnologia em Processos Gerenciais: noite - 20 vagas (prova) + 20 vagas (Enem) 

 


