
Descrição do tutorial das INSCRIÇÕES DO TOEFL-ITP 

 TOEFL-ITP – o que é, como é feito o teste e o que é necessário para realizar a prova? 

O programa IsF oferta três tipos de teste de proficiência para os alunos do programa, estes são 

o teste de nivelamento do MEO, TOEFL ITP e TOEIC Bridge – enquanto o teste de 

nivelamento do MEO pode ser realizado pelo aluno no próprio site do IsF necessitando apenas 

de um fone de ouvido e um microfone, o TOEFL-ITP e o TOEIC Bridge são aplicados nas 

próprias instituições credenciadas ao programa por aplicadores e fiscais autorizados e 

certificados. A Unifap atualmente oferta apenas o TOEFL-ITP para os discentes, docentes ou 

técnicos da universidade.  

O Institutional Testing Program (TOEFL-ITP) é uma prova com conteúdo 100% acadêmico e 

que visa avaliar a proficiência de falantes não nativos da Língua Inglesa em três áreas de 

habilidades: a compreensão auditiva, a estrutura e expressão escrita e a leitura. O teste é 

realizado em formato impresso e todas as perguntas são em formato de múltipla escolha, com 

4 alternativas de resposta por questão. O TOEFL-ITP é estruturado em três partes que seguem 

as áreas de habilidades avaliadas: a primeira parte de Listening Comprehension com 35 

minutos de duração mensura a habilidade do candidato em entender o inglês falado em 

situações acadêmicas universitárias, a segunda parte de Structure and Written Expression 

com 25 minutos de duração mensura o conhecimento do candidato quanto à estrutura e 

gramática do inglês escrito e a terceira parte de Reading Comprehension com 55 minutos de 

duração mensura a habilidade de leitura e entendimento de textos escritos em contexto 

acadêmico. Os resultados do exame são disponibilizados no perfil do aluno no site oficial do IsF 

em até 45 dias e os resultados oficiais impressos são entregues pela instituição em até 30 dias 

da divulgação do resultado eletrônico. O teste é válido por 2 anos, contados da data de 

realização do exame. O site oficial do Idiomas sem Fronteiras também conta com um Manual 

do Candidato com mais informações sobre o TOEFL-ITP, o manual pode ser acessado na aba 

Documentos no canto superior direito do site e em seguida no tópico Manuais e Orientações. 

Para realizar o teste o candidato deve ficar atento ao período de ofertas e inscrições que são 

divulgados pela coordenação do IsF na Unifap e, assim que o período de inscrições iniciar, a 

inscrição deve ser feita através do portal do aluno no site do IsF. Logo após acessar o seu perfil, 

o candidato deve selecionar a opção Testes de Proficiência que o levará a página de pesquisa 

de ofertas de datas disponíveis na instituição. Em seguida, deve pesquisar e selecionar a 

melhor data ofertada pela sua instituição para realizar a prova. Após selecionar a oferta 

escolhida, basta confirmar e se dirigir ao e-mail cadastrado para ler as demais informações e 

orientações enviadas. 

Se ocorrer algum erro durante esse processo, basta selecionar a opção Fale Conosco no canto 

superior direito do site do programa IsF e realizar o cadastro no sistema de atendimento ou 

ligar para o número que aparece da Central de Atendimento do MEC. Caso o problema não 

seja resolvido, o aluno pode enviar um e-mail para isf.unifap@gmail.com com o protocolo de 

atendimento para a Coordenação local tentar solucionar o problema. 

 


