
Caro aluno,  

O Ministério da Educação, por meio da CAPES e da SESU, realizará, mediante teste 

específico da língua inglesa TOEFL/ITP, um diagnóstico da capacidade de proficiência em inglês 

do corpo discente das universidades públicas brasileiras. Serão aplicados 430 mil testes 

TOEFL/ITP, sem custos para os alunos que realizarem os referidos exames.  

O resultado desse diagnóstico servirá de base para decisões do MEC tais como:  

 Priorização de matrícula em cursos presenciais de língua inglesa para os alunos que 

fizerem o teste de diagnóstico nos NUCLIs das IES participantes do Programa Inglês 

sem Fronteiras; 

 Possibilidade de aceitação do referido teste no processo de concessão de bolsas aos 

alunos a serem selecionados para o Programa Jovens Talentos;  

 Priorização de estudantes para recebimento de senhas para acesso ao Programa My 

English Online da CAPES; 

 Estímulo às inscrições no CSF dos alunos testados nesses exames.  

Por se tratar de teste diagnóstico, não se faz necessária qualquer preparação prévia para a 

realização do exame. O que se quer, de fato, nesse momento, é conhecer a realidade do 

domínio do idioma inglês por parte do corpo discente das universidades brasileiras.   

Reiteramos que o referido teste é de nivelamento apenas, permitindo que o governo por 

meio dessa ação tenha conhecimento real da capacidade de proficiência da língua inglesa dos 

alunos de graduação e pós-graduação e, consequentemente, possa delinear políticas que 

atendam às necessidades das IES públicas brasileiras. O certificado de comprovação para o 

aluno será emitido pela empresa MASTERTEST, certificadora do TOEFL/ITP. 

As inscrições para realização do teste deverão ser feitas até a data de 06 de junho, pela 

página: 

http://isfaluno.mec.gov.br/ 

Na UFMG os teste ocorrerão entre os dias 19 de maio e 11 de junho de 2014. Participe! 

O teste é gratuito para você, mas lembre-se de que o não comparecimento para realizá-lo gera 

gastos da verba pública!  

http://isfaluno.mec.gov.br/

