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IFRS recebe inscrições do Vestibular 2018/2 
Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de maio, com taxa de inscrição no valor de R$50. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) 

começa a receber hoje, 24 de abril, as inscrições do seu Vestibular 2018/2. Os 

interessados podem se inscrever até o dia 15 de maio, com taxa de inscrição no valor de 

R$50. 

Inscreva-se agora! 

Pedidos de isenção de taxa já foram recebidos. O resultado foi divulgado no último dia 20 

e pode ser visualizado aqui! Puderam fazer o pedido estudantes que comprovassem 

carência socioeconômica.  

Vale lembra que mesmo com a gratuidade concedida é necessário se inscrever no 

Vestibular, dentro do prazo estabelecido. 

Enem 

Candidatos que queiram utilizar o desempenho nas provas do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 como critério para 

classificação ou concorrer nas duas modalidades: prova e nota do Enem, poderão 

escolher esta opção desde que não tenham zerado alguma das provas. 

Os candidatos que utilizarem o Enem estão dispensados das provas no formato 

tradicional. 

Cronograma 

Os locais de prova serão divulgados em 28 de maio. Já as provas acontecem no dia 10 de 

junho, nas cidades que oferecem os cursos. Elas serão constituídas por 45 questões de 

Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Linguagens e Códigos, além da 

Redação.  

O resultado final do Vestibular sairá no dia 21 de junho. Caso sobrem vagas, uma nova 

convocação será realizada. 

Oportunidades 

https://sistemas.ifrs.edu.br/ingresso/ep_inscricao/vestibular/1b19fB8nb9sdHPLd-BW1OGGy6lS-wT4lJX8TUsmDRXE=
http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/baixar/c098dff079656830eaab05b8b68123f9.pdf
http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/enem/


Estão sendo ofertadas 395 oportunidades para os cursos de graduação e tecnológicos. As 

vagas são para os campi de Bento Gonçalves, Canoas, Porto Alegre, Restinga e Rio 

Grande. Outros detalhes podem ser obtidos neste Edital.  
 

http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/baixar/360239d4be27681eeff15e211ac6d622.pdf

