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Abertas inscrições para curso preparatório do IFRS 

Confira quem pode participar 

Estão abertas até 30 de novembro de 2018, as inscrições para o curso preparatório do Instituto 

Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Pré-IFRS. O instituto oferece uma plataforma online e 

totalmente gratuita para os candidatos interessados nos cursos integrados, subsequentes e 

superiores do Processo Seletivo 2019/1. 

 

O Pré-IFRS é um projeto que tem como objetivos: 1) apoiar o estudante na preparação para o 

Processo Seletivo, na modalidade prova própria e 2) apresentar o Instituto ao candidato. O 

projeto se dá através de um curso EaD online e gratuito, em que o candidato poderá ter acesso 

a provas anteriores e apoio da tutoria. 

  

Como funcionam os cursos? 

Conforme o estudante vai participando do curso, novos conteúdos são liberados. 

Ao final da página do curso, será disponibilizado o quadro de conquistas do participante. Isso 

se dá pela dinâmica do curso Pré-IFRS, baseado na gamificação. Desta forma, o curso terá 

regras e recompensas tal como um jogo. 

  

Quantas turmas / cursos há? Quais são as diferenças? 

O Pré-IFRS possui quatro modalidades de cursos: 

·Integrado / Concomitante 

·Subsequente 

·Superior 

·Redação 

Esta separação se dá pela diferença de provas aplicadas para cada modalidade, cujo conteúdo 

programático é distinto. 

Ainda, cada estudante será alocado a um grupo correspondente ao campus do curso que fez a 

inscrição. Assim, poderá haver atividades dentro do curso separadas por campus ou curso a 



qual ele concorrerá. 

Os participantes recebem certificado? 

Para os cursos preparatórios (Integrado / Concomitante, Subsequente, Superior), fará jus ao 

certificado o participante que realizar, pelo menos, 1 simulado em cada um dos componentes 

curriculares: Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências 

Humanas e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e acessar, pelo menos, 1 

dos materiais do componente: Conhecendo o IFRS. 

Para o curso para Redação, o participante deve obter aproveitamento acima de 70% em todas 

as atividades. 

Ao final do curso tendo cumprido os pré-requisitos, o próprio aluno pode gerar seu certificado 

no ambiente Moodle. 

  

Quem pode participar? 

Qualquer pessoa pode participar. A inscrição no Pré-IFRS é online e gratuita, sendo feita pelo 

endereço: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=34 

 


