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Hoje é o último dia para se inscrever no Vestibular 2020/1 do IFRS 
Estão sendo oferecidas pelo IFRS 2.099 vagas no Vestibular, sendo metade para ingresso por 
prova e o restante pelo Enem. Ainda há a reserva de 50% de suas oportunidades para cotistas.  
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As inscrições do Vestibular 2020/1 do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) são 
finalizadas hoje, 10 de novembro. A taxa custa R$ 50.  

Inscreva-se Vestibular 2020/1 IFRS 

De 16 a 27 de setembro, os candidatos puderam encaminhar pedido de gratuidade da taxa de 
inscrição. Veja aqui o resultado! Mesmo com o benefício garantido é necessário realizar a 
inscrição no Vestibular dento do prazo de inscrições 

O processo seletivo será de tês formas: vestibular tradicional, pela análise das notas do 
Enem a partir de 2014 ou ainda pelas notas do Enem + Prova do IFRS (melhor desempenho 
entre os dois). 

Vestibular tradicional 

As provas do Vestibular tradicional serão aplicadas pelo IFRS no dia 08 de dezembro. Elas serão 
formadas por 45 questões objetivas de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Ciências da 
Natureza, Matemática e Redação. 

O resultado do Vestibular tradicional sairá em 09 de janeiro de 2020 e os aprovados pelo Enem 
no dia 24 de janeiro.  

Outras chamadas estão previstas para os dias 29 de janeiro e 07 de fevereiro. Caso restem 
vagas, uma convocação pública será divulgada em 13 de fevereiro. 

Vagas 

Estão sendo oferecidas pelo IFRS 2.099 vagas no Vestibular, sendo metade para ingresso por 
prova e o restante pelo Enem. Ainda há a reserva de 50% de suas oportunidades para cotistas.  

https://ingresso.ifrs.edu.br/2020/
https://ingresso.ifrs.edu.br/2020/resultados-da-gratuidade-na-taxa-de-inscricao/


As oportunidades destinam-se aos campi de Porto Alegre, Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, 
Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Restinga, Rio Grande, Rolante, 
Sertão, Vacaria, Vernanópolis e Viamão. 

Mais informações podem ser buscadas no Edital. 

Cursos técnicos 

O IFRS também está com inscrições abertas para o Processo Seletivo para cursos técnicos de 
nível médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O cronograma é o mesmo dos cursos de 
graduação e a taxa é de R$ 35.  

Estão sendo oferecidas 1.698 vagas nos cursos integrados e concomitantes ao ensino médio, 
930 nos subsequentes e 212 para integrados ao EJA. 

Mais informações site do IFRS. 
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