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Mem. 125/2018 - ILA Em  24 de julho de 2018

 
 
 
Para: Coordenadores dos Cursos de Pós- Graduação da FURG
 
Assunto: Inscrições abertas para os cursos presenciais do IsF- Inglês  à
disposição dos alunos de Pós-Graduação da FURG
 

A coordenação do Programa Idiomas sem Fronteiras – Inglês, da FURG,
solicita ampla divulgação à comunidade de pós-graduandos sobre o período de
inscrições para os cursos presenciais gratuitos de inglês no Campus Carreiros. As
inscrições podem ser realizadas a partir das 12h do dia 24 de julho até às 12h do dia 02
de agosto de 2018. Para se inscrever, o candidato deverá possuir resultado Toefl  ITP
ou ter realizado o teste de nivelamento do My English Online (MEO). Caso o candidato
não possua nenhum dos pré-requisitos, o mesmo deve acessar o
site http://isfaluno.mec.gov.br para realizar a inscrição no MEO e fazer o teste de
nivelamento.

Há diversas opções de cursos à disposição de alunos de pós-graduação,
entre as opções, será ofertado o curso Preparatório TOEFL-IbT, considerado essencial
a alunos que pretendem, por exemplo, comprovar proficiência com intuito de realizar
intercâmbios acadêmicos. As aulas iniciarão em 13 de agosto e  estão disponíveis em
diversos dias e horários e níveis  à comunidade discente e servidores no Campus
Carreiros da FURG. As inscrições devem ser realizadas somente através do
site  http://isfaluno.mec.gov.br , na aba Cursos Presenciais.

Para outras informações, favor entrar em contato com a secretaria do
Programa  IsF da FURG  pelo e-mail ila.secretaria.isf@furg.br ou pelo fone 3233-6621
(tratar com o Técnico administrativo Gilmar da Silva).
 
 
 

 
 

Atenciosamente,
 
 
 
 

Profª Drª Rossana de Felippe Böhlke
COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA Idiomas sem Fronteiras/ FURG
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