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IFRS publica edital de isenção da taxa
de inscrição do processo seletivo
O período para solicitação vai de 3 a 12 de abril; resultado será divulgado no Portal de
Ingresso http://ingresso.ifrs.edu.br
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)
realizará processo seletivo de estudantes para cursos técnicos subsequentes ao
Ensino Médio e cursos superiores gratuitos, com ingresso no segundo semestre de
2017. Serão oferecidas 1.305 vagas nos campi Alvorada, Bento Gonçalves, Erechim,
Feliz, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande, Rolante, Vacaria e Viamão. O
período para solicitação de isenção da taxa de inscrição vai de 3 a 12 de abril de 2017.
A isenção de taxa é um benefício concedido às pessoas que comprovarem carência
socioeconômica, mediante o atendimento a critérios estabelecidos. Todas as
informações constam do Edital 21/2017. Para solicitar a isenção, é necessário
preencher o formulário disponível no edital, reunir a documentação exigida e
entregar no campus pretendido. O resultado da solicitação será divulgado no Portal
de Ingresso http://ingresso.ifrs.edu.br, no dia 18 de abril. Os campi oferecem
computador com acesso à internet aos candidatos que necessitem.
A concessão de isenção da taxa de inscrição não garante a inscrição no processo
seletivo. O beneficiado deverá acessar o portal e realizar a inscrição a partir de 19 de
abril de 2017.
Já as inscrições para o processo seletivo iniciam-se no dia 10 de abril e vão até 9 de
maio de 2017 também pelo site. Quem não tiver acesso a computador pode dirigir-se
até o campus pretendido e realizar a inscrição em terminais disponíveis para este fim.
Os endereços dos campi constam da lista abaixo.
Modalidades dos cursos oferecidos
Técnico de Nível Médio:
Subsequentes ao Ensino Médio - voltados para estudantes que já concluíram o Ensino

Médio, os quais cursarão apenas o técnico no IFRS. Oferecem formação de nível
médio.
Superiores:
Bacharelados - cursos superiores (para estudantes que já concluíram o Ensino Médio)
que oferecem formação teórica e prática ampla e suporte científico.
Tecnológicos - cursos superiores (para estudantes que já concluíram o Ensino Médio)
cuja vocação é atender a demandas específicas do mercado de trabalho, com carga
horária menor em relação a bacharelados e licenciaturas.
Licenciaturas - cursos superiores (para estudantes que já concluíram o Ensino Médio)
indicados para quem pretende atuar em ambientes educacionais.
Campus Rio Grande - rua Engenheiro Alfredo Huch, 475, centro - Rio Grande
Técnico em Automação Industrial - noite, 18 vagas no Processo Seletivo do IFRS + 18
vagas pelo Enem.
Técnico em Eletrotécnica - noite, 20 vagas no Processo Seletivo do IFRS + 20 vagas
pelo Enem.
Técnico em Fabricação Mecânica - noite, 15 vagas no Processo Seletivo do IFRS + 15
vagas pelo Enem.
Técnico em Refrigeração e Climatização - noite, 20 vagas no Processo Seletivo do IFRS
+ 20 vagas pelo Enem.
Tecnologia em Construção de Edifícios - integral, 15 vagas no Processo Seletivo do
IFRS + 15 vagas pelo SiSU.

