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A Fatec Jahu, faculdade gratuita, agora é NucLi do Idiomas sem Fronteiras (IsF) 

do MEC e como parceira, passa a oferecer acesso ao programa My English 

Online e também a testes de proficiência TOEFL e TOEIC Bridge gratuitamente 

à comunidade acadêmica da instituição.   

A Mastertest é parceira do Programa IsF-Inglês na aplicação dos testes de 

proficiência TOEFL ITP e TOEIC BRIDGE, administrando o processo desde a 

capacitação das universidades como Centros Aplicadores, passando pela 

distribuição de provas até a correção das mesmas.  

O curso on-line de inglês ofertado pelo Programa IsF é o My English Online 

(MEO), desenvolvido pela Cengage Learning e pela National Geographic. 

Os interessados das universidades credenciadas (no caso a Fatec Jahu) que 

desejam participar desta iniciativa poderão inscrever-se pelo Sistema IsF 

Aluno (isfaluno.mec.gov.br). 

A alocação do aluno no nível mais adequado é feita pelo próprio sistema do curso 

on-line, que realiza um teste de nivelamento assim que o candidato finaliza o seu 

cadastro na plataforma. 

Público Alvo 

Comunidade acadêmica autorizada pela instituição credenciada (alunos, 

técnicos administrativos e docentes da Fatec Jahu) junto ao Programa Idiomas 

sem Fronteiras como Núcleo de Línguas e participantes no Programa IsF-Inglês. 

 



Testes 

Oferecidos gratuitamente e oportunizam, por meio dos parceiros, a candidatar-

se a bolsas de estudo em instituições no exterior, pós graduação em 

Universidades Brasileiras, intercâmbio, e programas de cooperação cultural, 

entre outros benefícios. 

O teste de proficiência TOEFL ITP é ofertado pelo Programa para a comunidade 

acadêmica que demonstre estar no nível B2 ou para auxiliar programas de 

mobilidade na certificação e seleção de seus candidatos. As regras de utilização 

dos testes serão indicadas por editais específicos em conformidade com as 

demandas das universidades parceiras. 

O teste avalia habilidades em três áreas: Compreensão auditiva, Estrutura e 

expressão escrita, Leitura totalizando quase 2 horas de prova. 

O teste de proficiência TOEIC BRIDGE é ofertado para estudantes da rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Brasil e para 

públicos específicos não acadêmicos, como servidores técnicos administrativos 

e professores de idiomas da Rede Pública. Cada edital informa especificamente 

quais as instituições credenciadas no Programa IsF fazem parte da aplicação do 

TOEIC naquela edição. O teste tem formato de múltipla escolha com 100 

questões divididas em duas seções: compreensão auditiva e leitura, totalizando 

1 hora de prova. 

A Mastertest já aplicou mais de 400 mil testes em parceria com o IsF. 

Público Alvo 

Comunidade acadêmica autorizada pela instituição credenciada junto ao 

Programa Idiomas sem Fronteiras como Núcleo de Línguas e participantes no 

Programa IsF-Inglês. 

Que tal você também aproveitar esta oportunidade? Venha fazer parte da Fatec 

Jahu. Vestibulares semestrais. Informações:http://isf.mec.gov.br e/ou no 

Facebook IsF Fatec Jahu, com professora Coordenadora do NucLi, Véra Maria 

Ferro Merlini – telefone (14) 36228280 ramais 210 ou 201. 

http://isf.mec.gov.br/

