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My English Online é um curso baseado na ferramenta para ensino de idiomas MyELT, que 

oferece aos usuários um pacote completo de atividades interativas para o estudo da língua 

inglesa em qualquer horário e em qualquer lugar. 

 

Quem ofertará? 

CAPES, SETEC/IFs  

Quem poderá fazer o curso? 

A Capes disponibiliza o acesso à plataforma de ensino/aprendizagem de língua inglesa “My 

English Online” aos Professores dos Institutos Federais. O curso é totalmente em versão 

online e não tem nenhum custo para os envolvidos.  

Como se inscrever? 

1. Acesse o site http://meo.capes.gov.br/  e proceda o seu cadastro; 

2. Depois de inserir os dados pessoais, ou confirmá-los, pois são automaticamente 

recuperados do sistema da Capes, para aqueles que já o possuem, clique em confirmar 

dados. Clique em Instituto Fed. (incluindo o ponto) e já terá acesso a listagem com nomes de 

várias instituições de ensino; 

3. Leia com atenção o termo de compromisso e logo após declare a leitura e a veracidade das 

informações inseridas. No referido termo de compromisso, o interessado se compromete a 

cumprir as atividades, manter cadastro atualizado, dispor de um computador com os 

requisitos mínimos, não disponibilizar senhas a terceiros, iniciar o curso em até duas 

semanas após o recebimento da senha de acesso, proceder à realização do teste de 

nivelamento no início do curso, disponibilizar pelo menos três horas semanais para a 

realização das atividades, realizar testes de progresso a cada 60 dias, dentre outros detalhes 

compatíveis com esta modalidade de formação continuada. 

Após a conclusão deste processo, a inscrição será encaminhada para o gestor do programa 

nos IFs, que procederá a homologação da inscrição.  

Com a senha em mão você terá acesso ao curso e poderá realizar todas as atividades no 

prazo máximo de 180 dias. 

 



TIRE SUAS DÚVIDAS 

 

1 Quem é o homologador? 

Um representante do MEC e Um representante de cada IF. 

 

2 Como se inscrever no My English Online - MEO? 

 

O interessado deve acessar o link: http://meo.capes.gov.br/  para realizar o cadastro. 

 

O candidato deve aguardar o recebimento de usuário e senha de acesso ao  MEO num 

prazo de 10 dias úteis. 

 

Todos os cadastros passam por um processo de validação. Caso seu perfil esteja de 

acordo com os requisitos do termo de compromisso, você receberá um e-mail com seus 

dados de acesso (Usuário e Senha). 

Com a senha em mãos você terá acesso à plataforma onde conhecerá todas as 

atividades dos níveis 1-5. 

 

 

3 Quem deve ajudar o aluno em suas dificuldades cadastrais? 

 

O homologador de cada instituição é capacitado para ajudar os alunos em suas 

dificuldades.  

 

4 Qual a duração do curso? 

 

O curso é dividido em cinco níveis de aprendizado. Cada nível é composto de três 

partes (cada parte deve ser concluída em até 60 dias) e tem duração máxima de 180 

dias.  

 

5 Posso trancar ou estender o prazo do curso MEO? 

Não é possível trancar, recomeçar ou estender os prazos do curso. O prazo máximo 

para conclusão é 180 dias.  

 

6 Qual a penalidade para o aluno que não realizar o curso em tempo hábil? 

O estudante receberá notificação por e-mail caso não realize os testes ou a prova dentro 

do prazo.  

O usuário terá sua senha bloqueada e não poderá voltar a cursar o My English Online 

caso não realize os Testes de Progresso ou a Prova Final dentro do prazo estabelecido. 

 

7 Qual é a média para a aprovação? 

Para ser habilitado para o próximo nível de estudo o aluno deverá obter rendimento 

igual ou superior a 60% na Prova Final.  

8 O curso oferece certificado? 

O curso My English Online contempla o aluno com um certificado para cada nível 

realizado e concluído com sucesso. 



9 Como faço para conseguir o certificado? 

O certificado é disponibilizado através de um link enviado para o e-mail de cadastro 

após a conclusão de cada nível. Para concluir um nível do curso é necessário realizar as 

atividades, os testes de progresso (Progress Test 1 e Progress Test 2), 

independentemente das notas, e obter aproveitamento superior a 60% no Final Test 

(níveis 1-4).  

10 O material didático será disponibilizado pelo MEO? 

 

O usuário terá acesso a livros interativos, leituras graduadas (National Geographic), 

exercícios de gramática (com correção imediata), dicionários, atividades para prática 

oral e testes de acompanhamento. Além disso, os materiais podem ser impressos para 

prática posterior, sem necessidade de consulta ao computador. 

Ao acessar um nível, serão oferecidas as seguintes opções: 

About Level • Contém dicas de estudo e a estrutura do nível. 

eBook • Conteúdo principal do curso que ajudará o usuário a desenvolver suas 

habilidades de leitura, escrita, compreensão oral e gramática em língua inglesa. 

Grammar (Gramática) • Conteúdo para o desenvolvimento das habilidades 

gramaticais. 

Reading (Leitura) • Conteúdo para o desenvolvimento das habilidades de leitura e 

produção oral. 

Video (Vídeo) • Conteúdo em vídeo para o desenvolvimento da habilidade de 

compreensão oral. 

 

11 Posso fazer o teste de nivelamento no curso My English Online (MEO)? 

No seu primeiro acesso ao curso My English Online, o usuário deverá realizar o 

Placement Test (Teste de Nivelamento), composto por questões que buscam identificar 

o seu conhecimento na língua inglesa. O resultado classifica o usuário no nível mais 

adequado para a realização dos estudos. 

12 O My English Online é recomendado pela CAPES? 

Sim - Para consultar a lista dos cursos recomendados pela CAPES, acesse o site 

www.capes.gov.br. 

 

http://www.capes.gov.br/

