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3ª CHAMADA DO VESTIBULAR 2017/1 DO IFRS JÁ
PODE SER CONFERIDA
NOTÍCIAS

Matrículas podem ser feitas hoje e amanhã, no respectivo campus. Serão preenchidas 895
vagas.Por Wanja Borges

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) disponibilizou nesta
segunda-feira, 6 de fevereiro, as listas de aprovados em 3ª chamada no seu Vestibular 2017/1, exceto para os
campi Restinga e Vacaria.
Veja a 3ª chamada
As matrículas podem ser feitas hoje e amanhã, dias 7 e 8, nos horários e locais discriminados no Edital de
Matrícula do respectivo campus. Na ocasião, os classificados deverão apresentar originais e cópias dos
seguintes documentos:











Certidão de Nascimento ou Casamento;
Carteira de identidade ou documento equivalente;
CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF;
Comprovante de residência no nome do estudante ou dos pais;
Uma Foto 3x4 recente;
Termo de autorização de uso da imagem, conforme idade;
Título de Eleitor e Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral, para maiores de 18 anos;
Comprovante de quitação com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino com idade entre
18 e 45 anos;
Comprovação de Conclusão do Ensino Médio;
Declaração de não acumulação de vaga em curso superior de instituição pública de ensino superior,
ou em instituição privada de ensino superior com bolsa de estudo.

Estrangeiros, candidatos que concluíram o ensino médio no exterior e os aprovados via reserva de vagas
deverão apresentar, ainda, os documentos comprobatórios listados no Anexo I do Manual do Candidato.
Seleção

O processo seletivo foi realizado no dia 4 de dezembro e constituído por 45 questões objetivas de
conhecimentos gerais e Redação (veja a prova e o gabarito). Engenharia de Produção, em Caxias do Sul,
foi o curso mais concorrido na seleção tradicional com 33 candidatos por vaga.
A oferta foi de 895 vagas em cursos superiores ministrados nos campi de Bento Gonçalves, Canoas, Caxias
do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga, Rio Grande, Sertão, Vacaria e
Viamão. Outras 906 vagas foram disponibilizadas pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU).
Mais informações podem ser obtidas no Edital.

