
TUTORIAL

 CADASTRO E PRIMEIRO ACESSO
AO MEO – MYENGLISHONLINE 



Fonte: 
https://ru.pngtree.com/freepng/an-old-p
rofessor-in-a-suit_3409187.htm
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Comece acessando o site do 
Idiomas Sem Fronteiras (ISF) 

para fazer o seu cadastro: 
isfaluno.mec.gov.br 



Passo 1: Vá para a página do ISF e clique em “Solicitar Acesso”. 

Passo 2: Forneça o seu CPF e clique em “Solicitar Acesso”.



Passo 3: Insira maiores informações pessoais e clique em “Confirmar Dados”.

Passo 4: Aguarde chegar o seu “Código de Acesso” no email cadastrado. 



Passo 5: Após receber o “Código de Acesso”, retorne para a página do ISF, insira os
seus dados e clique em “Autenticar”. 

Passo 6: Forneça os seus “Dados Pessoais”.



Passo 7: Leia o termo de compromisso e clique em “Aceitar”. 



Passo 8: Selecione a opção “Cursos On-line”.

Passo 9: Selecione a opção “My English Online”.



Passo 10: Realize a sua inscrição no MEO clicando em SIM.

Atenção! Em alguns casos, pode ocorrer 
dos passos seguintes: 11, 12, 13 e 14 NÃO 
aparecerem ou NÃO serem necessários 

para alguns. Se esse for o seu caso, 
continue avançando a partir do passo 15. 
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Passo 11: Após atualizar o seu cadastro com sucesso, clique novamente na aba 
“Cursos On-line”. 

Passo 12: Selecione a instituição IFAL novamente e clique em “Confirmar Dados”. 



Passo 13: Selecione novamente a opção “My English Online”.

Passo 14: Realize a sua inscrição no MEO novamente. 



Passo 15: Parabéns! A sua inscrição foi realizada com sucesso. Agora é só aguardar
que  os  seus  dados  de  acesso  para  o  MyEnglishOnline  chegarão  no  seu  e-mail
cadastrado. 

Passo  16:  Após receber os  seus  dados de  acesso  no  e-mail  cadastrado,  proceda
conforme as orientações passadas no e-mail.
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Agora vamos diretamente para a 
página do MyEnglishOnline:  

myenglishonline.com.br 



Passo 17: Na página do MyEnglishOnline, clique em “Entre no Curso”.

Passo 18: Digite o número do seu CPF e a senha recebida no email cadastrado. Em,
seguida, clique em “Fazer Login”.



Passo  19:  Forneça  os  seus  dados  socieconômicos  e  informações  sobre  a  sua
instituição de ensino. 



Passo 20: Clique no ícone “Ir para o curso”.

Passo 21: Pronto! Agora é só fazer o teste de nivelamento para iniciar o curso.


