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Inscrições abertas para o Processo Seletivo do IFRS com 246 vagas para Farroupilha 
 
Você que está pensando em cursar uma graduação, curso técnico ou ingressar no ensino médio técnico, fique atendo. 

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). As vagas são 

para os 17 campi, localizados em Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, 

Ibirubá, Osório, Porto Alegre, (Restinga) Porto Alegre, Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão. 

As inscrições seguem até o dia 7 de novembro, somente de forma online, pelo site ingresso.ifrs.edu.br. 

Em Farroupilha, de acordo com o membro da Comissão Permanente de Seleção, Rafael Ferret, o campi está 

oferecendo 246 vagas, sendo 120 para cursos superiores, 96 para cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio e 30 

vagas no médio integrado concomitante ao Ensino Médio. 

Com exceção das vagas de ensino médio, que têm ingresso exclusivo por prova, metade das vagas dos cursos de 

graduação e técnicos são destinadas a ingressantes pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). “O 

candidato que realizou a prova do ENEM nos últimos cinco anos pode fazer a inscrição, no mesmo site, da mesma 

forma, se inscreve para essas vagas e concorre com a nota de um desses anos. E ele também pode se inscrever para 

fazer o processo seletivo via prova. Pode concorrer nas duas modalidades, sem problema nenhum”, orienta Ferret. 

A taxa de inscrição custa R$ 35 para os cursos técnicos e R$ 50 para os cursos de graduação. Se o candidato participar 

do processo seletivo com a nota do ENEM, o mesmo não terá custo. 

 Opções de cursos e vagas no Campi Farroupilha do IFRS 

 Cursos superiores (120 vagas): 

– Engenharia mecânica 

– Engenharia de Controle e Automação 

– Processos Gerenciais 

– Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Cursos Técnicos subsequentes ao Ensino Médio (96 vagas): 
– Plásticos 

– Metalurgia 

– Eletrônica 

– Eletrotécnica 

Curso Técnico integrado ao Ensino Médio (30 vagas): 
– Informática 

 Ouça a entrevista com o membro da Comissão Permanente de Seleção, Rafael Ferret: 
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