Prezados Membros da Comunidade UNOESTE,
Desde o primeiro semestre de 2013, o Programa Ciência sem Fronteiras oferece a oportunidade de
realizar gratuitamente um curso de inglês online, disponível em: http://www.myenglishonline.com.br/ .
Este curso, denominado My English Online, é destinado exclusivamente aos alunos de graduação e
pós-graduação das IES cadastradas naquele Programa.
Para participar deste curso de Inglês online, a pessoa interessada deve atender aos seguintes requisitos:
ter obtido pelo menos média de 600 pontos no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) caso esteja
cursando a graduação, ou ser aluno de pós-graduação em Programa stricto sensu recomendado pela
CAPES.
Foi recomendado que a conexão e cadastro no site do curso My English Online seja realizada com a
utilização de diferentes navegadores de web, tais como: Mozilla Firefox ou Google Chrome, uma vez que
existem relatos que o mesmo não funciona bem no Internet Explorer.
Em seguida, ela deve realizar o cadastro no site: http://www.myenglishonline.com.br/site/cadastrar
Note que as IES cadastradas já serão apresentadas no menu de opções de cadastro, bem como a
opção referente ao curso frequentado na IES.
Após o cadastro, a pessoa deverá aguardar o processamento da inscrição e o recebimento de login,
senha e as instruções adicionais sobre o funcionamento do curso.
Observação: para o melhor funcionamento do curso online, é recomendado que sejam desabilitados os
bloqueadores de pop-ups do navegador, e instalada a versão mais recente do aplicativo Adobe Flash
Player.
Finalmente, os alunos que estão sendo bem-sucedidos nestas atividades relatam também que, para a
realização do teste de nivelamento (que é a avaliação do grau de conhecimento em idioma inglês antes
do início do curso online), recomenda-se que seja utilizado um fone de ouvidos com microfone, uma vez
que existem atividades de treinamento e avaliação da pronúncia e conversação.
Esperamos que todos tenham um excelente aproveitamento no curso online oferecido pelo Programa
Ciência sem Fronteiras.
Sempre ao dispor para mais esclarecimentos, apresentamos nossas saudações acadêmicas.
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