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1. CADASTRO NA PLATAFORMA 
ISF ALUNO



O Programa Idiomas sem Fronteiras é gratuito e atende alunos 
de graduação e pós-graduação, professores e técnicos de 
Instituições de Ensino Superior. Para participar, é necessário se 
cadastrar na plataforma ISF Aluno. Para isto, acesse o site 
isfaluno.mec.gov.br e clique em Solicitar Acesso.



Digite o número do seu CPF e clique em Solicitar Acesso.



Após digitar o CPF, você deverá informar os primeiros dados para 
iniciar o seu cadastro. O Programa Idiomas sem Fronteiras migra 
os dados do candidato do sistema da Receita Federal. Confira as 
dicas:

- Ao inserir o nome da mãe, evite o uso de notações gráficas, 
como ç e acentos.

- O nome da mãe deve ser o mesmo que consta em seu 
registro de CPF. Caso ela seja divorciada, mas na Receita 
Federal ainda conste o nome de casada, você deve informar o 
nome de casada. Se você digitar o nome correto, mas constar 
como erro, dirija-se a uma agência da Receita Federal.



Após clicar em Confirmar Dados, acesse 
sua caixa de e-mails e confira se recebeu 
a mensagem de Solicitação de Acesso ao 
Idiomas sem Fronteiras (IsF).



Para se autenticar no sistema, você deve digitar 
o número do seu CPF e o Código de Acesso
informado por e-mail. Crie uma nova senha. Ela 
será útil para todos os procedimentos no 
sistema IsF Aluno, tais como acesso ao curso 
My English Online, inscrições em cursos 
presenciais, a distância e em exames de 
proficiência de língua estrangeira.



Preencha os campos com seus dados pessoais. Um 
problema que pode surgir é o CEP de municípios 
que migraram recentemente de CEP único para 
novos códigos individuais. Caso seu CEP conste 
como inválido, informe o CEP geral do município.



Na próxima tela, surge o Termo de 
Compromisso. Leia com atenção e, caso 
concorde, marque a caixa ‘Li e aceito o 
termo de compromisso’. Em seguida, 
clique em ‘Aceitar’.



2. TESTE DE NÍVEL NO 
MY ENGLISH ONLINE



Ao final do cadastro no IsF Aluno, você será 
redirecionado ao painel principal de acesso aos 
serviços do programa. Clique em Cursos On-line 
para entrar no My English Online.



Selecione My English Online 
para ter acesso ao curso a 
distância gratuito.



Marque a opção Sim para confirmar 
que deseja se inscrever no MEO.



Após confirmar sua inscrição no MEO, você recebe um 
e-mail de boas-vindas informando sua Senha acesso. 
Clique em www.myenglishonline.com.br. Em seu 
primeiro acesso, você será direcionado para o 
Placement Test (teste de nivelamento).

http://www.myenglishonline.com.br/






Preencha o seus dados e os confirme 
para finalizar seu cadastro.







ATENÇÃO! Neste momento, você será direcionado ao Teste de Nivelamento, 
que contém questões objetivas relacionadas à estrutura gramatical de 
sentenças em Língua Inglesa (writing), compreensão leitora (reading) e 
compreensão oral (listening). Reserve de 20 a 30 minutos para a realização 
do teste. Ative o som de seu computador. Clique na seta para continuar.





Para ter acesso ao tutorial completo sobre como realizar o Placement Test, 
acesse www.myenglishonline.com.br/tutoriais/placement-test. 

http://www.myenglishonline.com.br/tutoriais/placement-test




3. INSCRIÇÃO PARA
CURSOS PRESENCIAIS



Agora que você sabe o seu nível de proficiência, 
retorne à plataforma IsF Aluno. Digite seu CPF e sua 
senha para se inscrever em um curso presencial.



Escolha a opção Aulas Presenciais no menu principal.



Selecione o idioma Inglês e clique em Oferta para 
conferir as opções de curso da oferta vigente. Na 
próxima janela, serão informados os cursos 
adequados para o seu nível de proficiência conforme 
o MEO ou o seu resultado no teste TOEFL, caso você 
já tenha feito. Observe os horários e locais com 
atenção e selecione o curso de sua preferência.



Caso deseje acompanhamento dos nossos tutores, agende seu atendimento 
pelo e-mail meo.uece@programaisf.pro.br

Conheça nossa rede social
Facebook: NucLi ISF UECE



Você pode encontrar mais tutoriais detalhados nos seguintes links:

- Como navegar no curso MEO: www.myenglishonline.com.br/tutoriais/como-navegar-no-curso-meo

- Planos de Estudo: www.myenglishonline.com.br/tutoriais/planos-de-estudos-nivel-1

- Cronograma de Estudo: www.myenglishonline.com.br/tutoriais/cronograma

http://www.myenglishonline.com.br/tutoriais/como-navegar-no-curso-meo
http://www.myenglishonline.com.br/tutoriais/planos-de-estudos-nivel-1
http://www.myenglishonline.com.br/tutoriais/cronograma

