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Como aluno(a) do IFRS você pode aproveitar, além dos estudos, diferentes
atividades e serviços que a Instituição oferece! 

 
E, como morador(a) de Porto Alegre, saiba que existem dois lugares em que

encontramos o Instituto na nossa cidade: no centro, com o campus Porto
Alegre, e na zona sul, com o campus Restinga.

Mas como ser um(a) aluno(a) do

Prova de múltipla escolha (a, b, c, d, e)

Quatro áreas de avaliação: ciências humanas,
linguagens, ciências da natureza e matemática (mais
prova de redação para cursos superiores)

IFRS?

Terminou o ensino
médio e quer
continuar os
estudos???

Para fazer o processo seletivo você precisa pagar uma taxa de inscrição. Caso não possa
pagar, você pode pedir que ela seja gratuita

As formas de ingresso e as vagas disponíveis são detalhadas em editais específicos de acordo
com a modalidade de curso escolhida

No processo seletivo, dependendo da modalidade de curso, você pode concorrer a uma vaga
por mais de uma forma de ingresso (ex: prova e nota do enem)

As vagas serão preenchidas pela ordem da maior para a
menor nota obtida no ENEM pelos candidatos

É válido qualquer ENEM feito nos últimos cinco anos.

Possível no edital para cursos subsequentes ao ensino
médio

PROVA OBJETIVA

NOTA DO ENEM

SORTEIO PÚBLICO

Observações
A inscrição para o processo seletivo pode ser feita pelo site do
IFRS ou no próprio Instituto, caso não tenha recursos digitais

O IFRS destina 50% das suas vagas para cotistas

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul
(IFRS) te oferece várias opções de cursos
SUPERIORES e TÉCNICOS de qualidade!

Além disso, é importante que você saiba
que o IFRS é uma instituição de ensino
 COMPLETAMENTE GRATUITA!



Grande parte desses direitos são destinados a ALUNOS DE ESCOLAS
PÚBLICAS COM POUCAS CONDIÇÕES SOCIAIS E FINANCEIRAS. 

Isso permite uma concorrência mais justa e igualitária entre os alunos que
buscam entrar em uma instituição de ensino superior.

PARA TE AJUDAR

Existem diversos cursinhos pré-vestibulares que são gratuitos ou a baixo
custo. Eles foram criados para atender alunos de escola pública ou que não
tem condições de pagar um cursinho normal. A preparação deles é voltada
para os processos seletivos de instituições de ensino superior e para o ENEM.

As cotas são vagas reservadas em instituições de ensino públicas e privadas
para grupos específicos. Elas tem o objetivo de garantir a igualdade de
oportunidades de ingresso, ou seja, elas garantem para alguns grupos de
pessoas, desfavorecidas por diversas situações sociais, um processo de
seleção mais igualitário ao ensino superior.
No IFRS nós temos nove modalidades de COTAS que buscam atender os seguintes

grupos (que podem se enquadrar em mais de uma modalidade):

DE ESCOLA PÚBLICA    
DE BAIXA RENDA
AUTODECLARADO PRETO, PARDO OU INDÍGENA
COM DEFICIÊNCIA

Sabia que dependendo da sua situação ou condição você tem
alguns direitos ou acessos que te ajudam a ingressar no IFRS???

P O P U L A RCURS INHO  PR É -VE S T I BU LAR

C O T A SMODAL I DADE S  DE  

ALUNOS



Saiba os cursos que o campus Porto Alegre e
campus Restinga do IFRS oferecem de

acordo com as modalidades!!!

Técnico em Administração
Técnico em Biblioteconomia
Técnico em Biotecnologia
Técnico em Contabilidade
Técnico em Instrumento Musical
Técnico em Meio Ambiente
Técnico em Panificação
Técnico em Química
Técnico em Redes de Computadores
Técnico em Secretariado
Técnico em Segurança do Trabalho
Técnico em Transações Imobiliárias

Curso técnico integrado

PROEJA
Curso técnico concomitante

Letras Português e Espanhol
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas
Tecnologia em Eletrônica Industrial
Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer
Tecnologia em Processos Gerenciais

Diploma de bacharel (formação
específica para atuação no mundo do
trabalho), licenciado (formação de
professores) ou tecnólogo (formação
mais curta para segmentos
específicos de trabalho).

Ciências da Natureza: Biologia e Química
Tecnologia em Gestão Ambiental
Tecnologia em Processos Gerenciais
Tecnologia em Sistemas para Internet

Formação técnica profissional para
áreas específicas do mercado de
trabalho. Não se enquadram como
cursos de nível superior.

MODALIDADES DE CURSO

C U R S O S  S U P E R I O R E S

C U R S O S  S U P E R I O R E S

C U R S O S  T É C N I C O S

C U R S O S  T É C N I C O S

Outras opções
Para quem está

cursando ou irá cursar
o ensino médio

Curso superior

Apenas para
quem já

concluiu o
ensino médio

Curso técnico subsequente

Cursos oferecidos em Porto Alegre

campus Porto Alegre

campus Restinga

Técnico em Guia de Turismo

campus Porto Alegre

campus Restinga



Você sabia que o 

IFRS oferece vários serviços e

auxílios que te ajudam 

a permencer estudando???

A S S I S T Ê N C I A  E S T U D A N T I L  

 ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE MATERIAL 
ESCOLAR

APOIO AOS PAIS
ESTUDANTES

APOIO A EVENTO

MORADIA
ESTUDANTIL

PSICÓLOGO

ATENÇÃO À
SAUDE

MATERIAIS PARA
INCLUSÃO DIGITAL

APOIO
PEDAGÓGICO

APOIO SOCIAL

AÇÕES
CULTURAIS

LAZER ESPORTES INCLUSÃO
DIGITAL



Além dos serviços, você pode desfrutar
de outras atividades e espaços

diferenciados no Instituto!

ESTUDA

TRABALHE

ENQUANTO

Enquanto aluno(a) do IFRS,
você pode trabalhar dentro da
Instituição nos mais diferentes
setores e serviços! Quando isso
acontece você recebe uma
"bolsa" por este trabalho. Os
valores das bolsas vão até R$
400,00.

Alguns tipos de Bolsas:

De pesquisa
Administrativa

Monitoria em aulas
Técnicas 

(Ex: Informática)

De extensão 
(Ex: eventos ao público externo)

NÚCLEOS DE
ESTUDOS 

E 
INCLUSÃO

PRÉ
-IFR

S

Espaços de debate, desenvolvimento de pesquisa e promoção de
ações institucionais

Estudos afro-brasileiros e indígenas
 

 Atendimento às pessoas com 
necessidades educacionais específicas 

 

Estudos e pesquisas em educação, gênero e sexualidade

Curso EAD gratuito e online oferecido pelo IFRS que tem dois
objetivos:

Apoiar o(a) estudante na sua preparação para o Processo
Seletivo e apresentar o IFRS ao(à) candidato(a)

Qualquer pessoa pode participar e a preparação é de acordo
com cada modalidade de curso

https://ifrs.edu.br/ensino/ead/pre-ifrs/


Ficou interessado(a) em saber mais sobre os
assuntos vistos aqui???

 
Você pode acessar todas as informações com

mais detalhes no nosso MANUAL COMPLETO:
 

"CONHEÇA, PERTENÇA E VIVA O IFRS em POA"

Você ainda pode acessar o site e as redes sociais do
IFRS e do IFRS campus POA para saber mais:

Este Mini Manual é um Produto Educacional desenvolvido como resultado de
uma pesquisa de mestrado do Programa de Mestrado Profissional em
Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal do Rio
Grande do Sul (IFRS), campus Porto Alegre. 
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