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É hoje o Vestibular 2020/1 do IFRS 
É recomendado aos candidatos chegarem com antecedência de no mínimo 
30 minutos. O exame de seleção ocorrerá a partir das 14h. 

IFRS Porto Alegre / Crédito da Foto: Imprensa IFRS 

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) aplica hoje, 08 de dezembro, 
as provas do seu Vestibular tradicional 2020/1. Os locais de prova podem ser 
vistos no link abaixo. Confira: 

Locais de prova IFRS 2020/1 

É recomendado aos candidatos chegarem com antecedência de no mínimo 
30 minutos. O exame de seleção ocorrerá a partir das 14h e as provas 
acontecem nos municípios 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. 

As provas 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. 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. 

Enem 

Além do vestibular tradicional, o processo seletivo ainda possui mais duas 
formas de ingresso: pela análise das notas do Enem a partir de 2014 ou 
ainda pelas notas do Enem + Prova do IFRS (melhor desempenho entre 
os dois). Os aprovados pelo Enem no dia 24 de janeiro.  

 

https://ingresso.ifrs.edu.br/2020/wp-content/uploads/sites/23/2019/11/Locais-de-prova.pdf


Vagas 

Ao todo, serão 16.159 candidatos que farão a prova ou optaram por utilizar a 
nota do Enem para ingresso em um curso no 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.  

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. 

 

https://static.mundoeducacao.bol.uol.com.br/vestibular/2019/10/edital-ifrs.pdf

