IFRS recebe inscrições para cursos técnicos e superiores
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
(IFRS) está com inscrições abertas para o vestibular 2011.2, tanto para cursos
técnicos como para cursos de graduação superior.
No Campus Erechim são oferecidas 32 vagas para cada um dos seguintes
cursos técnicos: Alimentos, Mecânica, Vendas e Vestuário. As inscrições
poderão ser realizadas no período de 16/5 a 9/6.
No Campus Porto Alegre as inscrições iniciam no dia 24/5 e encerram no dia
15/6. Neste processo serão oferecidas 346 vagas para os cursos técnicos em:
Transações Imobiliárias (40); Administração (40); Biblioteconomia (24);
Contabilidade(40); Secretariado (40); Meio Ambiente (24); Informática (34);
Panificação e Confeitaria (16); Biotecnologia (24); Química (24) e Segurança
do Trabalho (40) e 138 vagas para os cursos superiores de Tecnologia em:
Processos Gerenciais (36); Gestão Ambiental (30); Sistemas para Internet (36)
e Licenciatura em Ciências da Natureza (36).
O Campus Bento Gonçalves publicou edital de transferência de alunos de
cursos de graduação regularmente matriculados (que possuam vínculo com
matrícula ativa ou trancada) em qualquer Instituição de Ensino Superior (IES) e
portadores de diploma de curso de graduação, para os seguintes cursos:
Licenciatura em Física (20 vagas), Licenciatura em Matemática (10 vagas),
Tecnologia em Alimentos (13 vagas), Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas (1 vaga), Tecnologia em Horticultura (20 vagas),
Tecnologia em Logística (2 vagas) e Tecnologia em Viticultura e Enologia (3
vagas). O prazo para a entrega do Requerimento é de 18/5 a 7/6.
No Campus Sertão são oferecidas 30 vagas no curso de Licenciatura em
Ciências Agrícolas e 40 vagas no curso de Formação Pedagógica de Docentes
para a Educação Básica e Profissional. As inscrições devem ser feitas até 14
de junho.
O Campus Caxias do Sul divulgou edital de transferência e ingresso de
portador de diploma para os cursos superiores de: Licenciatura em Matemática
(1 vaga/noite e 14 vagas/manhã) e Tecnologia em Processos Metalúrgicos (2
vagas/vespertino). Inscrições de 20 a 22/6.
O Campus Farroupilha publicou edital de transferência e ingresso de
portadores de diploma de cursos técnicos e de graduação. São oferecidas
vagas para os cursos técnicos em: Eletrotécnica (1), Informática (16),

Metalurgia (11), Plástico (21), Redes (8), e para o curso superior de Tecnologia
em Processos Gerencias (1). Inscrições de 20 a 22/6.

