As inscrições para o curso My English Online (MEO), do programa Idiomas
Sem Fronteiras (IsF), estão abertas. O cadastro, gratuito, deve ser feito
exclusivamente pela internet.
Curso – O MEO é dividido em cinco níveis de aprendizado: iniciante,
básico, pré-intermediário, intermediário e avançado – este último é
preparatório para três exames de proficiência: Cambridge English Advanced
(CAE), Cambridge English First (FCE) e TOEFL. Cada um dos módulos
contém material específico e uma avaliação ao término do estudo.
Após a inscrição, é necessário fazer o Placement Test, que vai indicar o nível
de proficiência do estudante e de quais turmas pode participar quando for
lançada nova oferta de vagas nas instituições cadastradas. O teste é
obrigatório para entrada e realização do curso.
Não é possível trancar, recomeçar ou estender os prazos do curso. Ao receber
os dados de acesso por e-mail, o usuário tem até 20 dias para entrar no MEO
e fazer login. Após o primeiro login, é necessário realizar o Placement Test e
iniciar o curso dentro de 20 dias.
Não há prazo mínimo para a conclusão dos níveis e para terminar o MEO.
Uma vez dentro do curso, contudo, o participante não poderá se ausentar por
mais de 45 dias, para que não haja bloqueio de sua senha. O acesso à
plataforma estará disponível até 31 de dezembro de 2019, quando todos
os cursos serão concluídos e todos os logins e senhas desativados.
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