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QUEM PODE PARTICIPAR? 

  
- Alunos de graduação de Instituições de Ensino 
Superior (IES) públicas; 
- Alunos de mestrado ou doutorado stricto sensu de 
instituições públicas ou privadas cujos programas 
sejam recomendados pela CAPES; 
- Alunos de graduação de IES privadas que tenham 
obtido pontuação no ENEM de no mínimo 600 pontos. 
- Servidores públicos (professores ou técnicos 
administrativos) de universidades ou institutos 
federais que tenham realizado o TOEFL ITP pelo IsF – 
Inglês.  
 

O CURSO 
O curso My English Online (MEO) 

foi elaborado pelo setor educacional 
da National Geographic Learning 
em parceria com a CENGAGE 
Learning, e é um curso de auto-
estudo, enfatizando o 
desenvolvimento das habilidades 
de: 
 

LEITURA 
COMPREENSÃO ORAL 

GRAMÁTICA 

Confira todos os critérios na página  

Posso Participar? do Portal IsF. 
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 INSCRIÇÕES 
Atualmente, há duas plataformas de 
inscrição no MEO: uma para 
estudantes e outra para servidores. 

1 Acesse a página isf.mec.gov.br/ingles/inscrições. 

Este é o ponto de partida para todas as ações do IsF – 
Inglês.  

 

INSCRIÇÃO DE ESTUDANTES 

2 Clique no link http://www.myenglishonline.com.br, logo 

no início da página.  
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3 Ao acessar o site do MEO, você tem duas opções para 

realizar o seu cadastro. A primeira é clicando em 
Comece agora. Faça seu cadastro aqui.  

 

 

A segunda opção é acessando o botão CADASTRE-SE, na 
área amarela do site, ilustrada a seguir:  
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4 A página a seguir é o Termo de Compromisso, que 

deve ser lido, respondido e aceito para que haja o 
prosseguimento na inscrição.  

 

 

5 Após o Termo de Compromisso, você deve preencher 

seus dados em Dados Pessoais.  

ATENÇÃO! 
Uma vez preenchidos, os 

dados pessoais não 

poderão ser alterados. 

Certifique-se de que os 

respondeu corretamente. 
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6 Submetidos os dados pessoais, seu cadastro está 

completo. Em até cinco (5) dias úteis você receberá por 
e-mail o login e a senha de acesso ao MEO. Ative seu 
login entrando pela primeira vez no curso. Utilize a 
opção ENTRAR NO CURSO, no site do MEO. 
 

 

 

Na tela a seguir, insira seu login e senha.   

WELCOME TO MEO! 
Você está pronto para 

começar! 
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1 Acesse a página isf.mec.gov.br/ingles/inscrições. 

Este é o ponto de partida para todas as ações do IsF – 
Inglês.  

 

INSCRIÇÃO DE SERVIDORES 

2 Clique no link plataforma de inscrição, segunda opção 

da página.  
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3 Na plataforma de inscrição, selecione a sua categoria 

de instituição (universidade ou instituto federal): 
 

A tela a seguir sera apresentada somente para 
Universidades Federais:  
 

4 Se você não possui cadastro no sistema da CAPES, 

selecione Quero me cadastrar para estudar no MEO. 
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 A página de cadastro será aberta. Para institutos 
federais, esta é a primeira opção de tela disponível.  
 
 

 

5 Preencha seus dados e clique em enviar. Aguarde o e-mail 

com seu login e senha de acesso ao MEO.  
 

6 Para realizar login no MEO, acesse 

www.myenglishonline.com.br, clique em ENTRAR NO CURSO, na 
página inicial, e insira seu login e senha na página a seguir:   
 

WELCOME TO MEO! 
Você está pronto para 

começar! 
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PLACEMENT TEST 
Agora que você já tem login e senha 
ativados no MEO, o próximo passo é 
realizar um teste de nivelamento 
online, o Placement Test.  

“O Placement Test foi desenvolvido para avaliar 
com precisão o conhecimento de inglês que 
você já tem e garantir que você comece a 

estudar no nível correto. Desta forma, você não 
irá cursar um nível muito fácil a ponto de 

desmotivá-lo, nem difícil demais a ponto de 
desencorajá-lo.”  

Texto extraído do tutorial na página do MEO.  

TEMPO 
Reserve de 45 a 60 minutos 

para realizar o teste. 

1

CRONÔMETRO 
O teste é cronometrado, portanto 

pause se precisar interromper, e 

volte a fazê-lo mais tarde. 

2

SEGURANÇA 
Se você interromper o teste, suas respostas ficam 

salvas e você pode retonrar de onde parou.  

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



  

Este tutorial foi criado a partir do Portal Idiomas sem Fronteiras – Inglês e do  

website do curso My English Online. 
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