
▪ CADASTRO – como posso me inscrever no programa, quais passos devo seguir e quais 

dados são necessários durante a inscrição 

Antes de se cadastrar no Idioma sem Fronteiras é necessário ter algum vínculo com algumas 

das instituições credenciadas ao programa, seja como discente, docente ou técnico. Ao acessar 

o site isf.mec.gov.br, o aluno terá acesso as notícias, tutorias, editais e programações de todas 

as instituições filiadas ao IsF.  

Para realizar o seu cadastro no IsF o aluno deve acessar o site isf.mec.gov.br e se dirigir ao ícone 

Acesse o Sistema (IsF Aluno) e em seguida clicar na opção Solicitar Acesso para se cadastrar. 

Serão necessários nome completo, CPF, email e outros dados durante a realização da inscrição.  

Caso tenha baixado o aplicativo para Android, iOS e Windows phone no celular ou tablet, o aluno 

deve abri-lo e selecionar Acesso ao Espaço do Estudante e em seguida Primeiro Acesso, os 

dados serão solicitados (nome completo, CPF, email e demais) assim como nos cadastros feitos 

pelo website. 

Se durante esse processo de inscrição houve algum erro e o aluno está impossibilitado de 

acessar seu cadastro, 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 email para unifap@programaisf.pro.br com o protocolo de atendimento para a 

Coordenação local tentar solucionar o problema. 

 

▪ MEO (MY ENGLISH ONLINE) – o que é, como posso participar do curso, como é feito o 

teste de nivelamento, como são as aulas e quais os níveis presentes no curso? 

O MEO (My English Online) é um curso de inglês online gratuito, desenvolvido pela Cengage 

Learning e National Geographic, ofertado pelo IsF para os alunos do próprio programa. O MEO 

é um curso autoinstrucional, que desenvolve as habilidades de leitura, oralidade e compreensão 

gramatical através de um pacote completo de atividades interativas para aprender inglês em 

qualquer horário e em qualquer lugar que o aluno desejar.  

Assim que o aluno realiza seu cadastro no IsF, há a opção de fazer o teste de nivelamento pelo 

MEO no qual ele deverá responder uma série de questões que avaliaram suas capacidades de 

escuta, leitura, oralidade e compreensão gramatical, o alocando em um nível de proficiência 

condizente um dos cinco níveis de aprendizado (Iniciante, Básico, Pré-intermediário, 

Intermediário e Avançado) oferecidos pelo MEO.  

Para realizar o teste de nivelamento o aluno precisa se cadastrar no MEO selecionando a opção 

Cursos On-line e em seguida My English Online no próprio perfil do aluno no site do IsF, uma 

página com a confirmação de seu cadastro será aberta junto com os dados de acesso e termos 

de cooperação, logo após checar os dados enviados ao email do aluno é necessário se 

encaminhar a página myenglishonline.com.br e realizar o login na opção Entrar no Curso. 

Outros dados serão pedidos pelo site e após confirma-los o aluno deve selecionar a opção Ir 

para o Curso e realizar o teste de nivelamento, ao finalizar o teste ele será alocado em um dos 

níveis e poderá iniciar os estudos. 

Caso ocorra algum erro o aluno deve se direcionar 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 
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número que aparece da Central de Atendimento do MEC. Caso o problema não seja resolvido, 

o aluno pode enviar um email para unifap@programaisf.pro.br com o protocolo de 

atendimento para a Coordenação local tentar solucionar o problema. 

 

 

▪ CURSOS PRESENCIAIS – o que é necessário para me inscrever nos cursos ofertados e 

como me inscrever? 

O IsF oferta cursos presenciais, que são divulgados pela instituições cadastradas e pelos núcleos 

coordenadores do programa para a comunidade acadêmica, com propósitos específicos ou 

acadêmicos no intuito de desenvolver a proficiência dos alunos de acordo com as necessidades 

da comunidades. Na Unifap, os cursos podem apresentar carga horária totalizante de 16 à 32 

horas e os alunos recebem certificados ao final das aulas.  

Para se inscrever nos cursos presencias é necessário que o aluno atenda aos requisitos presentes 

no edital em vigência e tenha feito o teste de nivelamento disponibilizado pelo MEO (My 

English Online) ou tenha feito o teste de proficiência TOEFL-ITP através do programa IsF. Assim 

que o período de inscrições for disponibilizado o aluno deve verificar se entre os cursos 

ofertados há um específico para o seu nível de proficiência – este nível é dado pelo teste de 

nivelamento do MEO e pelo TOEFL-ITP sendo de A1 A C1. Ao acessar seu perfil no portal do 

aluno IsF e selecionar a opção Aulas Presencias, o aluno poderá escolher apenas um dos cursos 

ofertados pela instituição e que seja do mesmo nível que consta no seu teste de nivelamento 

do MEO ou TOEFL-ITP.  

O processo de fechamento de turmas e confirmação de inscrição pode ser acompanhado pelo 

próprio perfil do aluno no site do IsF, além de notificações enviadas pela coordenação do IsF 

através de emails. 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 email para unifap@programaisf.pro.br 

com o protocolo de atendimento para a Coordenação local tentar solucionar o problema. 
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