
GUIA DE ACESSO 

Estude no IFRS BG 

              Conheça as Oportunidades que o  

           IFRS BG tem para você! 

Faça Cursos Técnicos e de Graduação  

100% gratuitos. 





       
       Olá Estudante! 
 

Já pensou em realizar um curso técnico ou de graduação 100% 
gratuito numa instituição pública federal? 
 
Além disso, participar de programas de ensino, pesquisa e 
extensão, podendo obter bolsas e diversas modalidades de 
auxílios estudantis? 
 
Se a sua resposta for SIM, então esse Guia é essencial para você 
começar seu caminho de estudos. 
 
O Guia de Acesso Estude no IFRS BG, foi criado para divulgar o 
Campus Bento Gonçalves, orientar sobre as formas de ingresso, as 
estruturas de apoio à permanência do/a estudante e, sobretudo, 
mostrar a qualidade do ensino ofertado na Instituição. 
 
Aqui você encontrará informações básicas de como ingressar no 
IFRS, como funciona o processo seletivo, sobre os cursos e as 
modalidades de ensino, como fazer a sua inscrição, o que são as 
cotas e as diversas formas de inclusão que o IFRS BG tem para 
você. 
  
 



      Recado importante 

• Esse Guia não substitui a leitura do Edital do Processo 

Seletivo, pois é no Edital que estão as informações oficiais 

que regem o sistema de ingresso.  

 

• O IFRS concentra todas as informações sobre o processo de 

ingresso discente no site ingresso.ifrs.edu.br 

 

• Nesse site você encontrará informações sobre cada Processo 

Seletivo já realizado, tais como: 

Editais 

Cronograma 

Guia de Cursos 

Relação candidato/vaga 

Provas e Gabaritos Anteriores 

https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/


       
       O que você encontrará por aqui! 
 Se preferir, acesse diretamente o assunto de seu interesse a partir dos links abaixo: 

ENSINO PÚBLICO GRATUITO E DE QUALIDADE 

Como Ingressar no IFRS BG 

Outras Formas de Ingresso 

Cursos e Vagas 

Modalidades de curso 

 
PROCESSO SELETIVO 

Isenção de Taxa 

Sistema de Cotas 

Inscrição 

Prova 

Resultado 

Matrícula 

Pré-IFRS 

 

PERMANÊNCIA 

Assistência Estudantil 

Programas de Apoio 

 

QUALIDADE NO ENSINO 

Ensino Pesquisa e Extensão 

Bolsas de Ensino Pesquisa e Extensão 

Estrutura do IFRS BG 

Espaços Democráticos e de Inclusão 

 



   Ensino público gratuito e de qualidade 

O IFRS não cobra nenhuma mensalidade. Todos os cursos são 100% 

gratuitos. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul oferece educação 

pública, gratuita e de qualidade. 

   Como Ingressar no IFRS BG 

Para ingressar em um dos cursos técnicos ou de graduação, é preciso 

ser aprovado/a num Processo Seletivo. 

• Se você deseja um curso Técnico Integrado 

ao ensino médio, deverá realizar uma prova, 

que ocorre no processo seletivo do final do 

ano. 

Para quem 
concluiu ou está 

concluindo o 
ensino 

fundamental 

• Se você deseja um curso Técnico 

Subsequente ao ensino médio ou algum 

Curso Superior, existem dois processos 

seletivos: na metade e no final do ano. Em 

cada processo, o/a estudante terá três 

opções: 

I – Utilizar a Nota do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) 

II – realizar uma prova (vestibular); 

III – concorrer nas duas modalidades: 

Prova e nota do ENEM. 

Para quem 
concluiu ou está 

concluindo o 
o ensino médio 

É válido 
qualquer ENEM 

feito nos últimos 
cinco (5) anos 

Vale lembrar que o IFRS não participa mais do 

Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 
Voltar ao Índice 



   Outras formas de ingresso 

Se você já cursa alguma faculdade ou é formado/a, fique atento a 

essas outras duas opções de ingresso: 

Transferência 

O/a estudante regularmente matriculado/a que pretende trocar 

de curso, de campus ou mesmo de instituição de ensino, pode 

solicitar transferência. As transferências são aceitas somente para 

cursos no mesmo nível e modalidade, mediante a existência de 

vagas. 

Ingresso de Diplomado/a 

Quem tem diploma de curso superior pode solicitar matrícula nos 

cursos do IFRS. Os pedidos serão atendidos caso existam vagas 

após a conclusão dos processos de transferência. 

A transferência e o ingresso de diplomado/a 

obedece aos prazos estabelecidos no calendário 

acadêmico e/ou em editais específicos. 

Todas as informações e publicações de editais para transferência e 

ingresso de diplomados são encontradas no site do IFRS BG: 

ifrs.edu.br/bento 

Voltar ao Índice 

https://ifrs.edu.br/bento/


   Outras formas de ingresso 

Regime de Matrícula 

Os/as estudantes que ingressam via transferência ou 

diplomados/as, farão a matrícula por disciplina, conforme a 

disponibilidade de vagas, de acordo com o semestre letivo. 

Aproveitamento de Estudos 

Após a matrícula, o/a estudante pode solicitar aproveitamento de 

disciplinas, mediante apresentação de documentação específica. 

Os pedidos serão analisados pelos professores do curso e, em 

caso de equivalência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 

de conteúdo e carga horária, o/a estudante obterá o 

aproveitamento da disciplina.  

Os procedimentos de matrícula e 

aproveitamento de disciplinas são totalmente 

gratuitos. Não há cobrança de taxas. 

Voltar ao Índice 



   Cursos e vagas 

Cursos ofertados para ingresso no 1º semestre: 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio Vagas Duração Período 

Agropecuária 60 3 anos Manhã e Tarde 

Informática para a Internet 30 3 anos Manhã e Tarde 

Meio Ambiente 30 3 anos Manhã e Tarde 

Viticultura e Enologia 30 3 anos Manhã e Tarde 

  

Cursos Superiores de Licenciatura Vagas Duração Período 

Física 35 4 anos Noite 

Letras - Português 35 4 anos Noite 

Matemática 35 4 anos Noite 

  

Cursos Superiores de Tecnologia Vagas Duração Período 

Alimentos 30 3 anos Tarde e Noite 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 30 3 anos Noite 

Horticultura 36 3,5 anos Noite 

Logística 35 3 anos Noite 

Viticultura e Enologia 30 3 anos Tarde e Noite 

Os Cursos Superiores e Técnicos Subsequentes têm 
ingresso de 50% de vagas via PROVA e 50% via ENEM 

Cursos ofertados para ingresso no 2º semestre: 

Cursos Superiores Vagas Duração Período 

Bacharelado em Agronomia 30 5 anos Manhã e Tarde 

Licenciatura em Pedagogia 40 4 anos Noite 

  

Cursos Subsequentes ao Ensino Médio Vagas Duração Período 

Técnico em Administração 30 1,5 ano Noite 

Técnico em Hospedagem 30 1,5 ano Noite 

No site do Campus você encontra 
informações sobre cada curso. 

Voltar ao Índice 

https://ifrs.edu.br/bento/cursos/


   Modalidade dos cursos 

Técnicos Integrados ao ensino médio  

• Para quem NÃO tem o ensino médio (2º grau); 
• Formação integrada de nível médio junto com a  

formação profissional; 
• Tempo integral:  aulas manhã e tarde; 
• Duração média: 3 anos. 

Técnicos Subsequentes ao ensino  médio 

• Para quem já tem Ensino Médio (2º grau); 
• Formação técnica específica; 
• Duração média: 1,5 anos. 

Tecnologias 

• CURSOS SUPERIORES cuja vocação é atender a 
demandas específicas do mundo do trabalho; 

• Duração média: 2,5  a 3 anos. 

Bacharelados 

• CURSOS SUPERIORES que formam para atuar 
de maneira mais ampla no mundo do trabalho. 
 

Licenciaturas 

• CURSOS SUPERIORES que formam para atuar na 
área da EDUCAÇÃO, como professora ou 
professor de Ensino Fundamental e Médio. 

Voltar ao Índice 



   PROCESSO SELETIVO 

Para ingressar no IFRS BG você deverá participar de um dos Processos 

Seletivos: no 1º ou no 2º semestre.  

Cada Processo Seletivo tem um Edital de Seleção. É importante ler o 

edital para saber as informações necessárias para participar do 

processo. 

   Isenção de Taxa 

Os cursos do IFRS são totalmente gratuitos, mas, para realizar a 

prova do processo seletivo, existe um valor a ser pago de taxa de 

inscrição. Porém, existe a possibilidade de solicitar isenção da taxa 

de inscrição. 

 

Quem pode solicitar? 

Pessoa de família em 
situação de vulnerabilidade 
socioeconômica (baixa 
renda), ou seja, quando a 
renda bruta familiar é igual 
ou inferior a um salário 
mínimo e meio por pessoa 
da família (per capita). 

Como solicitar? 

• Ler o Edital de Isenção 
• Preencher os formulários 

específicos  
• Entregar a documentação 

solicitada.  
Cada processo seletivo possui o seu 
edital de isenção, disponível no site 

ingresso.ifrs.edu.br 

 ENEM = Taxa Zero – Quem pretende utilizar somente 

a nota do ENEM, não paga nenhuma taxa; 

 Isenção ≠ Inscrição – Mesmo obtendo a isenção, é 

necessário realizar a inscrição no site do Processo 

Seletivo. Voltar ao Índice 

https://ingresso.ifrs.edu.br/


   Sistema de cotas – Reserva de Ensino público 

As vagas de todos os cursos técnicos e de graduação do IFRS BG 
estão divididas entre: Acesso universal (50%) e as Cotas de 
Reserva de Ensino Público (50%).  

Por exemplo, um curso com 30 vagas, 

terá 15 vagas para acesso universal e 

15 para cotas. Essa divisão é aplicada 

tanto para a seleção via prova, como 

para ingresso via ENEM. Além disso, 

as vagas de cotas são subdivididas em 

subgrupos como: renda, pessoa com 

deficiência e condição étnico-racial. 

Veja o 
Gráfico 

Por que foi criado o sistema de cotas? 
 Para garantir condições de igualdade;  
 Melhorar o acesso ao ensino público 

federal;  
 Dar mais oportunidades para 

estudantes da escola pública;  
 Promover a inclusão dos diversos 

grupos que compõe a sociedade 
brasileira: pessoas negras, pardas, 
indígenas, de baixa renda ou com 
alguma deficiência. 

Voltar ao Índice 



   Sistema de cotas – Modalidades 

Existem 10 modalidades de cotas. Acompanhe o esquema abaixo e veja 
como elas se distribuem: 

 

100% 
vagas 

50% 
Acesso 

Universal 

Cota 1 - Acesso 
Universal; 
Cota 10 – Pessoa 
com deficiência 
(não precisa ser 
de escola 
pública) – 5% 

50% 
Escola 
Pública 

25% 
Renda 
Inferior 

Cota 2 - Pessoa com 
Deficiência e 
autodeclarada preta 
parda ou indígena; 
Cota 3 – Pessoa 
autodeclarada preta 
parda ou indígena; 
Cota 4 – Pessoa com 
deficiência; 
Cota 5 – Demais 
candidatos/as 

 

25% 
Renda 

Superior 

 

Cota 6 - Pessoa com 
Deficiência e 
autodeclarada preta 
parda ou indígena; 
Cota 7 – Pessoa 
autodeclarada preta 
parda ou indígena; 
Cota 8 – Pessoa com 
deficiência; 
Cota 9 – Demais 
candidatos/as 

 
Voltar ao Índice 



   Sistema de cotas – Principais Dúvidas 

Quem tem direito à cota?  

 Todos os/as estudantes de escola pública, ou seja, quem 

cursou integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental 

e/ou Ensino Médio em instituição pública (municipal, estadual 

ou federal).  

Estudantes que tenham feito EJA ou obtido a 
certificação do Ensino Médio através do ENEM, 

Encceja ou equivalente, tem direito à cota? 

Sim, para isso, deverão apresentar também comprovação de 

ter cursado o ensino fundamental em estabelecimento 

público, não podendo ter cursado escola particular em 

nenhum momento. 

Quem é de escola particular (mesmo 
que tenha sido bolsista integral) tem 

direito à cota? 

Não tem direito à cota, mas pode participar do Processo 

Seletivo. Estudantes provenientes de escolas particulares 

devem OBRIGATORIAMENTE selecionar a opção Acesso 

Universal no momento da inscrição. 

Voltar ao Índice 



   Sistema de cotas – Principais Dúvidas 

Existe cota para estudante de 
baixa renda? 

Sim. As cotas são de dois tipos: metade destina-se a pessoas com 

renda familiar (bruta) igual ou inferior a um salário mínimo e 

meio por pessoa; a outra fica reservada aos estudantes de 

escolas públicas com renda familiar de mais de um salário 

mínimo e meio por pessoa. 

Como saber qual a renda familiar bruta 
e por pessoa? 

Para saber qual o valor da sua renda familiar bruta, você deve 

somar o total de rendimentos das pessoas que compõe a sua 

família (todos que residem contigo: pai, mãe, irmãos, tios, 

avós e outros). Depois, pegue esse valor e divida pelo número 

total de pessoas que moram na mesma residência (incluindo 

você), o resultado será a renda familiar por pessoa (per 

capita).  

Estudante de renda superior tem 

direito à cota?  
Se for de escola pública, sim, tem direito à cota. Se não for de 
escola pública, deve escolher a opção Acesso Universal. 

Voltar ao Índice 



   Sistema de cotas – Principais Dúvidas 

Como comprovar a baixa renda? 

Estudantes que se inscreverem na cota de Renda Inferior, se 

forem aprovados/as, passarão por análise socioeconômica 

feita por Assistente Social do Campus. Para isso, deverão 

apresentar os documentos de todo o grupo familiar: 

contracheques, documentos bancários, declaração de imposto 

de renda, entre outros. 

Como funcionam as cotas raciais?  

Tanto para as cotas de renda inferior quanto para renda 

superior, existe uma reserva para pessoas autodeclaradas 

negras ou pardas e indígenas. Cada percentual de cota é 

definido segundo o último Censo Demográfico do IBGE, tendo 

por base a população do estado do Rio Grande do Sul. 

Estudante negro/a, que se autodeclare 
preto/a ou pardo/a, que estudou em escola 
particular, tem direito à cota? 

Não, pois não é proveniente da escola pública. Ao se inscrever 

no Processo Seletivo, deve selecionar a opção Acesso 

Universal. 

Voltar ao Índice 



   Sistema de cotas – Principais Dúvidas 

Como se comprova a 
autodeclaração étnico-racial? 

Estudantes negros/as, que se autodeclararem negros/as ou 
pardos/as no ato da inscrição, caso aprovados/as, deverão ter, 
antes da matrícula, a veracidade de sua autodeclaração 
confirmada por uma comissão específica do IFRS. 

Pessoa com deficiência que estudou em 
escola particular tem direito à cota? 

Sim, tem direito. Deve selecionar a cota 10 (para pessoa com 
deficiência, independente de ser de escola pública). Pessoas 
com deficiência deverão comprovar a respectiva deficiência 
através de atestado ou laudo médico original, com a 
Classificação Internacional de Doença (CID), emitido dentro 
dos últimos doze meses. 

Cotistas concorrem com não-cotistas? 

Todos os/as estudantes (cotistas e não-cotistas) disputam, 

inicialmente, as vagas do Acesso universal. Depois, os/as 

cotistas também concorrem com os demais cotistas que se 

inscreveram na mesma cota (modalidade de seleção). 

Voltar ao Índice 



   Sistema de cotas – Principais Dúvidas 

Importante  

Estudante que se inscrever por meio do 
sistema de cotas também concorre às 
vagas do acesso universal.  
Dessa forma, terá duas oportunidades 
para ser selecionado: primeiro, pelo 
acesso universal, depois, pela reserva de 
vagas. 

Leia atentamente o Edital e considere a sua 

situação escolar e familiar. Tenha muita 

atenção ao selecionar a sua opção de cota no 

momento da inscrição, pois, após a 

homologação das inscrições, não haverá como 

alterar sua escolha. Isso evitará transtornos 

futuros. 

Voltar ao Índice 



   Inscrições no Processo Seletivo 

As inscrições para o Processo Seletivo devem ser feitas pela 

internet: ingresso.ifrs.edu.br.  

No Campus, há um computador disponível para se inscrever. 

Como fazer 

Para fazer a inscrição você deve ter Identidade e CPF.  

Leia atentamente o Edital 

Preencha o formulário de inscrição, disponível no site 

do ingresso.ifrs.edu.br  

Imprima e pague o BOLETO em qualquer banco ou 

lotérica, exceto se você obteve a isenção de pagamento 

da taxa de inscrição. 

O IFRS só efetivará a inscrição após a comprovação do 

pagamento da taxa de inscrição ou confirmação da 

condição de candidato/a isento. 

Caso tenha cometido algum erro na sua inscrição, no site 

ingresso.ifrs.edu.br há uma opção para você solicitar o 

cancelamento da inscrição feita. Após confirmar no seu e-

mail que realmente deseja cancelar a inscrição, você 

poderá começar novamente e realizar a inscrição 

desejada. Ficará valendo a última inscrição feita. 
Voltar ao Índice 

https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/


  Prova 

Chegue, no mínimo, com meia hora de 

antecedência. 

É OBRIGATÓRIO ter no dia da prova: 

 Seu Documento de Identidade com foto, 

atualizado 

 Caneta esferográfica na cor preta ou azul 

Se você tiver alguma condição especial ou necessitar de algum 

atendimento especializado para o dia da prova (p. ex. prova 

ampliada), deverá preencher com antecedência um formulário 

próprio, conforme o Edital.  

A Prova é composta de: 

 Cursos Técnicos: 40 questões 

objetivas (duração de 3,5 

horas) 

 Cursos Superiores: 45 questões 

objetivas mais a redação 

(duração de 4,5 horas) 

O conteúdo programático, o dia e o horário das provas estão 

detalhados no Edital de cada Processo Seletivo. No Edital você 

encontra também os critérios de classificação e os pesos de cada 

área do conhecimento que compõe a prova.  

Os locais de prova são publicados com antecedência no site do 
ingresso.ifrs.edu.br 

Voltar ao Índice 

https://ingresso.ifrs.edu.br/


 Resultados 

De nada adianta estudar, fazer a prova e depois não acompanhar os 

resultados do Processo Seletivo. Então, acompanhe sempre as 

publicações dos Gabaritos, Lista de Classificados, Chamadas e 

demais informações no site do ingresso.ifrs.edu.br 

 

 

 

 

 

São eliminados os/as 

candidatos/as que não acertaram 

nenhuma questão da prova ou 

zeraram a prova de redação!!!! 

Fique atento a sua classificação!  

Candidatos/as cotistas concorrem tanto pelo acesso universal, 

quanto pela reserva de ensino público. É possível verificar a sua 

pontuação e classificação acessando a Lista de Classificados. 

O IFRS realiza mais de uma chamada para matrícula. Portanto, 

acompanhe regularmente o site do ingresso.ifrs.edu.br para não 

perder sua vaga. 

Fique atento! 

Até o sexto dia de 

aula, ainda pode 

haver chamada 

para matrícula. 

Voltar ao Índice 

https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/
https://ingresso.ifrs.edu.br/
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 Matrículas 

Os documentos obrigatórios para matrícula estão todos 

disponíveis no Edital do Processo Seletivo. No dia da 

matrícula, o/a estudante deverá trazer todos 

documentos, originais e cópias. 

Estudante menor de 18 anos não 

poderá realizar a matrícula 

sozinho/a, deverá estar 

acompanhado/a de pelo menos 

um responsável. 

Caso o/a estudante maior de idade não possa estar 

presente no dia da matrícula, ele/a pode ser 

representado/a por alguém de sua confiança, desde que 

este tenha uma procuração simples e a documentação 

necessária para a matrícula.  

O/a procurador/a deverá apresentar sua Carteira de 

Identidade, cujo número deverá constar na procuração. 

 

Atenção  

Estudantes cotistas, que ingressarem pelas cotas de 

Renda Inferior, deverão realizar análise 

socioeconômica. Para isso, devem consultar o Edital e 

comparecer com a documentação específica. 

Voltar ao Índice 



 Matrículas 

Regime de Matrícula 

Estudantes que ingressarem através do Processo Seletivo serão 

automaticamente matriculados/as em todas as disciplinas do 1º 

semestre/ano do respectivo curso. 

Para os cursos superiores, a partir do 2º semestre, no momento da 

rematrícula, o/a estudante poderá optar quantas disciplinas deseja 

cursar. 

Para os cursos técnicos a rematrícula é feita automaticamente para 

todas as disciplinas do próximo semestre/ano do respectivo curso. 

• Os procedimentos de matrícula são 

totalmente gratuitos. Não há cobrança de 

taxas; 

• Não é exigida lista de materiais escolares; 

• Os livros didáticos são fornecidos pelo MEC. 

Saiba mais 

Todos os procedimentos que envolvem a vida acadêmica 

dos/as estudantes (matrícula, sistema de avaliação, currículo, 

etc) são regidos pela Organização Didática do IFRS. 

Voltar ao Índice 

https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/07/OD-Alterada-Publica%C3%A7%C3%A3o-Portal-1.pdf


   Pré IFRS 

Caso você tenha interesse em prestar a 

prova para algum dos cursos do IFRS, pode 

fazer um curso preparatório na modalidade 

a distância (EaD) e gratuito. 

O que é? 

O Pré-IFRS tem como base 

de conteúdo provas 

simuladas de processos 

seletivos anteriores e de 

outras instituições, a 

maioria resolvida e 

comentada pelos 

professores/as, além de 

vídeo aulas e de 

informações sobre o IFRS. 

Quem pode participar? 

O curso é aberto à participação 

de qualquer pessoa. As inscrições 

são online e gratuitas. São três 

modalidades: para o processo 

seletivo de cursos técnicos 

integrados ou concomitantes ao 

ensino médio; para cursos 

subsequentes ao ensino médio; e 

para cursos superiores. 

Mais informações e inscrições no site: 

 ead.ifrs.edu.br 

Voltar ao Índice 

http://ead.ifrs.edu.br/


  PERMANÊNCIA 

Agora vamos trazer um pouco das oportunidades que o 

IFRS BG oferece pra você: 

Algumas ações que promovem a permanência dos/as 

estudantes na instituição: 

Auxílios estudantis. 

Visam auxiliar os/as estudantes que 
podem ter dificuldades de 
permanência nas atividades 
escolares/acadêmicas, devido à várias 
necessidades, como: aluguel, 
transporte, alimentação, material 
escolar, etc. 

 Projetos.  

Tem como objetivo contribuir para o 

bom andamento do processo de ensino 

e de aprendizagem, onde os/as 

estudantes podem realizar monitorias, 

tutorias, programas de iniciação à 

docência, etc. 

Voltar ao Índice 



  Assistência Estudantil  

Os cursos do IFRS BG são totalmente gratuitos. Contudo, mesmo não 

precisando pagar uma mensalidade, muitos estudantes podem ter 

dificuldades de permanência nas atividades escolares/acadêmicas, 

devido à várias necessidades, como: aluguel, transporte, alimentação, 

material escolar, etc. Tendo presente essa situação e considerando o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, o IFRS BG possui 

uma Política de Assistência Estudantil.  

  O/a estudante interessado/a em obter algum 

auxílio deve acessar a página do Campus Bento 

Gonçalves na aba da Assistência Estudantil e ler o 

edital vigente, na íntegra, para a assistência 

estudantil. 

São disponibilizados Auxílio Permanência e Auxílio Moradia, que 

poderão ser solicitados e serão deferidos conforme análise 

socioeconômica e atendimento de critérios. Os valores são 

repassados conforme disponibilidade orçamentária do Ministério 

da Educação. 

A concessão dos benefícios estudantis atende prioritariamente:  

I. Aos estudantes oriundos da rede pública de educação básica 

ou com renda per capita de até um salário mínimo e meio 

nacional.  

II. Aos estudantes indígenas e quilombolas dos cursos técnicos, 

e aos estudantes em situação de acampamento, situação de 

rua e membros de comunidades nômades de todas as 

modalidades de ensino. 

Voltar ao Índice 
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  Assistência Estudantil  

Além dos auxílios estudantis, os/as estudantes do IFRS BG contam com o 
apoio dos setores que compõe a Coordenadoria de Assuntos Estudantis: 

Assistência ao Estudante 

Esse setor presta apoio, promovendo o inter-relacionamento dos 

integrantes da comunidade estudantil, e também dialoga com as 

entidades que representam os/as estudantes. 

Psicologia estudantil 

O setor de Psicologia cuida do acompanhamento dos/as estudantes 

em seu período escolar, ajudando no crescimento, tanto acadêmico 

quanto pessoal, proporcionando momentos de reflexão e 

autoconhecimento. Colabora também nos casos de dificuldades de 

aprendizagem. 

Serviço Social 

É o setor onde atua a Assistente Social, que realiza o diagnóstico da 

situação socioeconômica e educacional dos/as estudantes, tanto 

no período de ingresso, quanto nas etapas de seleção para as 

bolsas de assistência estudantil. 

Enfermagem 

Na Enfermagem existe uma equipe de profissionais, que prestam 

assistência ambulatorial, em caráter de emergência, além de 

promover junto à comunidade escolar práticas de prevenção e 

promoção da saúde.  

Voltar ao Índice 



  Programas de Apoio 

Monitoria 

Objetiva contribuir para o bom andamento do processo de ensino e de 

aprendizagem atendendo, por um lado, estudantes que possuem um 

bom desempenho acadêmico e, por outro, aqueles que necessitam de 

apoio em suas dificuldades acadêmicas, proporcionando-lhes condições 

favoráveis à permanência na Instituição e à conclusão do curso. 

Programa de Educação Tutorial (PET) 

Formado por grupos tutoriais de aprendizagem, propicia aos 

estudantes participantes, sob a orientação de um tutor, a realização 

de atividades que complementem a formação acadêmica do/a 

estudante e atendam às necessidades do próprio curso de graduação. 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) 

Visa promover a iniciação à docência de estudantes das instituições 

federais e estaduais de educação superior e preparar a formação de 

docentes em nível superior, em cursos de licenciatura plena, para 

atuar na educação básica pública. 

Estágio 

Os/as estudantes recebem orientação específica e encaminhamento 

para as empresas e demais setores da economia, onde podem 

desenvolver, na prática, os conhecimentos aprendidos durante o 

curso.  
Voltar ao Índice 



Qualidade no Ensino 

O que diferencia realmente o IFRS das demais instituições é 
a Excelência no Ensino. 

 Ensino, Pesquisa e Extensão  

Ao ingressar no IFRS BG, você terá acesso a um conjunto de ações que 

envolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os/as estudantes 

podem participar de diversos projetos nessas áreas. 

Ensino                     Compreendem os processos educativos, esportivos, 

artísticos, culturais e científicos com vistas à formação de 

cidadãos para atuação profissional nos diversos setores da 

economia. As aulas não são nada convencionais, tendo muito 

diálogo e interação entre professores(as) e estudantes. 

Pesquisa                   Constituem um processo educativo para a 

investigação, o empreendedorismo e o cooperativismo, visando à 

inovação e à solução de problemas sociais, culturais, científicos e 

tecnológicos. Os/as estudantes, junto com seus professores(as), 

desenvolvem projetos de pesquisas nas diversas áreas do 

conhecimento. 

Extensão                   Constituem um processo educativo, cultural e 

científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável, para viabilizar a relação transformadora entre o 

IFRS e a sociedade. São diversas ações de extensão que contam 

com a participação dos/as estudantes: eventos, feiras, visitas 

técnicas, parcerias com a comunidade, programas de mobilidade 

estudantil (inclusive no exterior). Voltar ao Índice 



Bolsas de Ensino, Pesquisa e Extensão  

Uma excelente oportunidade para complementar os estudos em sala de 
aula e poder receber algum auxílio financeiro através de bolsas de 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

IMPORTANTE: fique de olho nos editais! As inscrições e 

seleção obedecem a prazos e regulamentações específicas. 

Bolsas de Ensino                                       São ações e projetos de ensino, que concedem bolsas 

aos estudantes dos cursos técnicos de nível médio e superiores do IFRS. 

Envolvem a prática de monitoria, vivências inovadoras, práticas de ensino, 

socialização de saberes, iniciação à docência, ações inclusivas, entre outros. 

Bolsas de Pesquisa                                       Visam incentivar a inserção de estudantes do IFRS 

em atividade de pesquisa e inovação, proporcionando conhecimento de 

metodologia científica, gerando a aprendizagem de técnicas e o 

desenvolvimento do pensamento científico.  

Bolsas de Extensão                                           São programas e projetos de extensão aplicados 

nas comunidades de abrangência do IFRS. Os projetos podem ser: as 

atividades de inovação ou extensão tecnológica, as práticas culturais, 

artísticas e esportivas, bem como as olimpíadas do conhecimento e o 

desenvolvimento de políticas públicas prioritárias, entre outros.  

Voltar ao Índice 
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 Estrutura do  IFRS BG  

Agroindústria 

                     Seção que promove a aprendizagem profissional qualificada e 

multidisciplinar, construindo o conhecimento através dos processos produtivos 

tecnológicos, no atendimento e participação nas demandas de aulas práticas, 

projetos de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvimento e melhoria de 

produtos e processos, e na produção de alimentos seguros e de qualidade, 

envolvendo derivados de origem animal e vegetal. 

Biblioteca 

                   Possui acervo distribuído entre livros, periódicos e materiais 

audiovisuais de diversas áreas do conhecimento.  O acervo está informatizado, 

proporcionando aos usuários consultas ao catálogo, renovações e reservas pela 

internet. A Biblioteca está aberta à comunidade externa para consulta local, 

sendo o empréstimo de materiais restrito aos estudantes, professores(as) e 

técnicos(as) administrativos do IFRS. 

     Cooperativa escola 

                     Associação de estudantes regida por eles mesmos, sob a 

orientação de um coordenador/a, para a realização de atividades 

socioeconômicas inspiradas nos princípios cooperativistas, com a finalidade 

educativa. 

             Espaços esportivos 

Ginásio de esportes, Quadra esportiva e Academia de ginástica.  

Voltar ao Índice 



 Estrutura do  IFRS BG  

     Estação experimental 

                       Localizada no Distrito de Tuiuty, tem a finalidade de oferecer 

suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão do Campus. Possui espaços 

para o desenvolvimento de Produção Animal, Produção Vegetal e Mecanização 

Agrícola. Ao todo, são 767.420 m² de área, distante 12 km da sede. 

Laboratórios 

                        Destinados às atividades práticas das disciplinas e apoio à pesquisa 

e extensão. São espaços multidisciplinares, sendo das áreas de Alimentos, 

Bromatologia, Enoquímica, Entomologia, Microscopia, Sementes, 

Informática, Topografia, Física, Fitopatologia, Microbiologia e Solos. Presta apoio 

às atividades desenvolvidas na Vinícola-Escola, na Agroindústria e na Estação 

Experimental. 

           Recursos audiovisuais 

Salas de aula e auditórios equipadas com som, retroprojetores e 

rede de internet. 

Refeitório  

                      Fornece alimentação balanceada, de boa qualidade e que atende às 

necessidades nutricionais básicas dos/as estudantes. O Refeitório oferece até 

duas refeições diárias em dias úteis, sendo: almoço e janta. Para estudantes 

beneficiados/as pela assistência estudantil e dos cursos integrados, as refeições 

são gratuitas. 

Vinícola Escola   

                Local onde os/as estudantes podem compreender e aplicar 
conhecimentos técnicos relacionados com a elaboração de produtos derivados 

da uva e do vinho. Voltar ao Índice 



 Espaços democráticos e de Inclusão 

No IFRS BG os/as estudantes têm a oportunidade de participar da 

própria gestão da Instituição, através de Conselhos e Comissões. 

O Conselho de Campus (Concamp) é o órgão 

máximo normativo, consultivo e deliberativo 

do Campus Bento Gonçalves. Nesse espaço 

democrático, são tomadas as decisões mais 

importantes para a Instituição, contando com a 

participação de três estudantes, que são 

eleitos a cada dois anos. 

Existem também diversas Comissões 

que contam com a representação dos/as  

estudantes, como de Assistência Estudantil,  

Avaliação Institucional, Colegiados de Cursos, etc. 

Os/as estudantes se organizam também nos 

Diretórios Acadêmicos, que têm a finalidade 

de representar os/as estudantes do Campus, 

defendendo seus direitos e interesses. 

Voltar ao Índice 



 Espaços democráticos e de Inclusão 

Além disso, existem os Núcleos, onde há 

também a presença de estudantes: 

 Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas (NAPNE), Núcleo 

de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas 

(NEABI) e Núcleo de Estudos e Pesquisas 

em Gênero e Sexualidade (NEPGS). São 

espaços onde são abordados assuntos 

como: a inclusão de estudantes com 

necessidades educacionais específicas, a 

valorização étnico-racial, o combate à 

homofobia, ao sexismo e a todas as 

formas de discriminação, e a defesa dos 

direitos humanos.  

 

 

 

                                 

O Grêmio estudantil é uma forma de organização  

sem fins lucrativos que representa o interesse dos/as 

estudantes do ensino médio e subsequente, a fim de 

desenvolver atividades cívicas, culturais, 

educacionais, desportivos e sociais.  

No DTG Cultura sem fronteira, os/as estudantes 

realizam atividades artísticas, culturais e sociais 

relacionadas ao tradicionalismo gaúcho.  

Voltar ao Índice 



 Contatos 

Entre em contato conosco, ajudamos a resolver suas dúvidas. 
 
 

Siga o IFRS BG nas redes sociais: 
 
 
 
 

Se preferir, mande um e-mail 
bento.coperse@bento.ifrs.edu.br 

 
 
 

Ou então, ligue pra gente 
(54) 3455-3200 
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