
Mantenha-se informado com a plataforma 
de aprendizagem avançada da DynEd.

Entregar um currículo premiado, baseado 
em metas

Forneça a certificação internacional de Inglês Medição do progresso

Energize seu programa de Inglês para a tecnologia de 
hoje e padrões de desempenho com os cursos de  Inglês 
mul�modal da DynEd. Os alunos fazem login em uma 
tela de menu baseada em metas que os orienta pelo 
caminho de estudo necessário para cumprir sua 
próxima meta de cer�ficação. Mais de 20 milhões de 
estudantes aprenderam inglês com o DynEd, tornando 
o mais respeitado programa de aprendizagem de Inglês 
no mercado

DynEd fornece todas as ferramentas que você precisa 
para ensinar inglês de forma eficaz e para cer�ficar o 
progresso de seus alunos. Nosso sistema analí�co 
especializado alertará você quando seus alunos a�ngi-
rem os critérios de cer�ficação para cada um dos níveis 
de Cer�ficação. Os seus dedicados representantes da 
DynEd coordenarão com a sua ins�tuição para que os 
Cer�ficados possam ser concedidos; durante as 
cerimônias de premiação ou o que melhor se adapte às 
suas necessidades. 

Ao contrário da maioria de programas, a cer�ficação da 
DynEd não é baseado em um único teste. A cer�ficação 
DynEd mede o progresso e o domínio ao longo do 
tempo, incluindo o desenvolvimento de habilidades de 
escuta e fala. Para alcançar cada nível de Cer�ficação, 
os alunos devem inves�r o tempo estudando o cursos, 
passar os Mastery Tests e os Exit Placemnet Tests da 
DynEd.

O Pro English Cer�fica�on da DynEd dá aos alunos uma 
vantagem única. Os nossos níveis cer�ficados de habili-
dades estão totalmente alinhados com os critérios do 
Common European Framework of Reference for Langua-
ges (CEFR). Porque os nossos instrumentos de avaliação 
foram desenvolvidos a par�r de extensa experiência e 
feedback, os alunos podem demonstrar com confiança 
os níveis de habilidade estabelecidos em seus Cer�fica-
dos DynEd.

Acelerando a fluência em Inglês

Nosso programa de cer�ficação permite premiar o progresso acelerado dos alunos cada vez que chegar a um novo 
nível de aprendizagem, mantendo-os focados e em tarefas, ao mesmo tempo em que ajudam a sua ins�tuição a 
maximizar seu retorno sobre o inves�mento. Os ganhos acelerados na fluência são evidentes não somente na sala de 
aula, mas também na confiança que seus estudantes mostram quando usam a língua falada em suas a�vidades 
diárias.

Se os alunos estão indo para a universidade, candidatar-se a um 
trabalho, trabalhando para uma promoção, ou só querem melhorar 
suas habilidades de Inglês, provar domínio do Inglês é fácil com 
DynEd's English Cer�fica�on Program

Certificação em Inglês para estudantes 
globais de hoje



Curso de 
Certificação B2

Os estudantes cer�ficados neste 
curso podem compreender as 
ideias principais de conteúdo 
complexo sobre temas concretos e 
abstratos. Eles podem interagir 
com um grau de fluência e espon-
taneidade com falantes na�vos e 
podem produzir descrições claras 
e detalhadas sobre uma ampla 
gama de temas e explicar um 
ponto de vista sobre temas atuais 
detalhados

B1 Curso de 
Certificação 

Curso de 
CertificaçãoC1 Curso de 

Certificação 
Os estudantes cer�ficados neste 
curso podem compreender e 
resumir com precisão palestras 
longas e complexas e relatórios 
escritos, mesmo quando os relacio-
namentos são apenas implícitos e 
não assinalados explicitamente. 
Podem extrair informações, idéias 
e opiniões de textos altamente 
especializados em seu próprio 
campo. Podem se comunicar com 
precisão e eficácia em uma ampla 
gama de tópicos gerais ou profis-
sionais e para fins sociais.

Os estudantes cer�ficados neste 
curso podem compreender frases e 
expressões usadas com frequência 
relacionadas com áreas de priori-
dade imediata. Podem falar sobre 
tarefas básicas e ro�neiras que 
requer uma troca simples e direta 
de assuntos co�dianos e podem 
descrever de modo simple a sua 
casa e ambiente imediato.  
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Cada cer�ficado da DynEd Pro tem um iden�ficador exclusivo (Univer
sal Unique Iden�fier (UUID) ) que fornece aos empregadores e recruta
dores universitários uma maneira simples de confirmar a sua auten�
cidade. Para garan�r que um estudante foi cer�ficado pela DynEd, 
basta visitar o nosso site em www.dyned.com/certverifica�on e digite 
as informações solicitadas. O sistema confirmará o �tular do cer�fica
do e um dos seis cursos descritos abaixo

Fácil-verificação de certificados

C2

A2A1 Curso de 
Certificação

Curso de 
Certificação 

Os estudantes cer�ficados neste 
curso não têm dificuldade em com-
preender qualquer �po de inglês 
falado, mesmo quando é falado 
rapidamente por um falante na�vo. 
Podem par�cipar naturalmente em 
todas as conversações e discussões 
com falantes na�vos. Podem apre-
sentar um tema complexo de forma 
clara e bem estruturada como em 
uma composição ou relatório.

Os estudantes cer�ficados neste 
curso podem entender os principais 
pontos de interesse sobre assuntos 
familiares abordados no trabalho, 
escola e lazer. Eles podem falar sobre 
assuntos que são familiares ou de 
interesse pessoal e descrever suas 
experiências, eventos, sonhos, esper-
anças e ambições e dar razões e 
explicações breves sobre suas 
opiniões.

Os estudantes cer�ficados neste 
curso podem entender e usar 
expressões co�dianas e frases 
básicas. Eles podem se apresentar 
eles mesmos ou outros, pedir e dar 
informações pessoais, onde moram, 
o que sabem e as coisas que 
possuem.

-

Ligue hoje para o seu representante DynEd ou envie um e-mail para certification@dyned.com para obter mais informações.


