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A reunião administrativa mensal da
Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM), realizada no último dia 8 de
maio, contou com a apresentação da
professora Denise Martins de Abreu e Lima,
responsável pelo Programa Inglês Sem
Fronteiras.

O projeto é uma iniciativa do
Ministério da Educação (MEC) e da
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes). O My
English Online contemplará desde o nível
mais básico até os níveis mais avançados,
preparando o estudante especialmente para
os exames de língua inglesa, solicitados para
admissão em instituições acadêmicas no
exterior.

A primeira etapa consiste em um teste
de nivelamento, para verificar em qual nível
devese começar para alcançar o nível
exigido de proficiência na língua e participar
do Programa Ciência sem Fronteiras.

O programa Inglês sem Fronteiras fará
o credenciamento das universidades públicas
para aplicação do teste de nivelamento 
TOEFL ITP para estudantes que se
inscreverão no Programa Ciências sem
Fronteiras.

Inicialmente dois milhões de senhas de
acesso pessoal serão distribuídas pelo MEC, a
estudantes de graduação e pósgraduação
matriculados em universidades públicas e
alunos de instituições privadas que tenham
obtido, no mínimo, 600 pontos em todas as
edições do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) após o ano de 2009.

Segundo informações da Professora
Denise, 18 Instituições de Ensino Superior
Estaduais já tem representantes. Cada
representante será o coordenador do ISF em
sua instituição e será ele quem informará qual
a capacidade de aplicação das provas no local.
Estes coordenadores deverão ser do curso
letras/inglês, com exceção das instituições
que não tenham este curso.
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