
Soluções de Inglês baseadas nas metas para o ensino superior
O Plano DynEd de Certificação Profissional caracteriza-se por uma abordagem orientada por metas para a 
aprendizagem do Inglês que vá de encontro às necessidades específicas dos estudantes internacionais do ensino 
superior, licenciaturas ou mestrados. Este plano fornece aos ELLs um percurso de estudos claro que diminui o 
tempo de aprendizagem para metade, permitindo assim que os estudantes se concentrem nas cadeiras principais 
do seu curso superior.

Os seis níveis de certificação do Plano Profissional estão integralmente alinhados com o Quadro Europeu 
Comum de Referência para Línguas (CEFR), transmitindo confiança aos administradores do programa, 
professores, alunos e potenciais empregadores, ao saberem que o nível de proficiência demonstrado pelos 
certificados é uma representação fidedigna das competências de língua Inglesa do aluno.

O Plano DynEd Profissional inclui cursos de Inglês geral e para negócios, permitindo aos estudantes ganhar 
confiança nas suas competências de escuta e de discurso verbal rapidamente, construindo competências 
de processamento rápido de linguagem que os levarão a uma leitura e escrita fluente.

Um programa de formação completo para professores e a sequência e âmbito detalhados facilitam a 
adoção do Plano Profissional em faculdades e universidades, quer seja usado numa abordagem mista 
DynEd ou como suporte adicional a um currículo de Inglês já existente.
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As avançadas ferramentas de Análise DynEd fornecem aos diretores ou administradores das escolas acesso 
em tempo real relativamente a cada interação que o estudante teve com o Plano Profissional, dando-lhes 
uma forma fácil e eficaz de avaliar o progresso dos seus estudantes – para várias aulas, campus e até 
mesmo a níveis regionais e globais.

O apoio técnico e académico facilmente acessível assegura aos diretores do programa que os alunos não 
terão períodos de inatividade no decorrer do semestre e conseguirão atingir os seus objetivos da forma 
mais eficiente possível.

O Teste Diagnóstico adaptado às tecnologias da DynEd assegura que os alunos começam a estudar no nível 
correto para eles, reduzindo o aborrecimento e a frustração que muitos estudantes internacionais sentem 
quando são colocados num nível de Inglês errado.

Os estudantes podem acompanhar o seu progresso e obter o tempo extra de estudo de que necessitam 
através das apps móveis DynEd—DynEd Pro, MyDynEd and DynEd Plus. 
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First English é um curso de língua Inglesa premiado para novos ELLs. O curso começa num nível de 
iniciação e ajuda metodicamente os alunos a compreender, praticar, construir e interiorizar as 
estruturas básicas de Inglês necessárias para obter sucesso a longo prazo. A utilização inovadora 
feita por DynEd dos exercícios visuais e de compreensão envolve os alunos de uma forma que não 
é possível quando se utiliza uma abordagem baseada apenas em texto.

Descrições do curso Plano Profissional

English by the Numbers guia os estudantes até atingirem a fluência nos conceitos matemáticos, 
dando-lhes a confiança de que necessitam para falar sobre cálculos, dados, gráficos e outras 
informações quantitativas essenciais no ambiente empresarial global dos dias de hoje.

New Dynamic English é um curso de Inglês geral que desenvolve as competências de linguagem 
conceptuais e estruturais, necessárias à fluência em Inglês. Foca-se na linguagem que é imediatamente 
útil e prepara os estudantes para que estes incorporem novo vocabulário e frases nas suas bases de 
linguagem. O curso New Dynamic English segue um programa que ajuda os estudantes a adquirir o 
Inglês como uma competência que poderão usar com confiança no meio universitário ou profissional

Dialogue, é um curso complementar de Inglês focado nas entrevistas televisivas originalmente emitidas 
na China Central Television (CCTV) que fornece conteúdos avançados, por forma a ajudar os estudantes 
de nível mais elevados a preparar-se para palestras de turma, grupos de discussão, conferências e 
apresentações em Inglês.

Advanced Listening  é um curso de escuta baseado em estratégia para ELLs avançados, construído em 
torno de palestras autênticas de professores da Universidade de Stanford. As aulas interativas incluem 
segmentos de apresentações reais de alguns dos melhores palestrantes de Stanford, tendo sido 
desenhadas para desenvolver as estratégias de escuta, o vocabulário académico e o pensamento crítico.

Para mais informações sobre como pode o Plano DynEd Profissional trabalhar com o seu 
programa de Inglês, por favor contacte-nos via info@dyned.com, ou visite o nosso site em 
www.dyned.com
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The Lost Secret é um curso de Inglês com base em vídeos, que fornece tarefas de audição e discurso 
verbal que motivam os alunos para novas formas de aprender Inglês. Originalmente filmado e publicado 
pela BBC English, o curso inclui tanto o Inglês Britânico como o Inglês Americano.

Functioning in Business é um curso baseado em vídeos, que usa apresentações e exercícios interativos, 
dando aos estudantes a oportunidade de aprender e praticar a linguagem necessária para conduzir com 
sucesso interações de negócios em Inglês.

Dynamic Business English ajuda os estudantes a desenvolver as competências linguísticas de Inglês 
necessárias para que possam levar a cabo de forma eficiente apresentações orais, entrevistas, reuniões 
e sessões de planeamento. O curso diminui também para metade o tempo de aprendizagem e já 
preparou com sucesso estudantes para testes padronizados tais como TOEIC® e TOEFL®.


