
BandTec e English Central firmam parceria educacional 
 

Acordo tem o objetivo de aprimorar o ensino de inglês na Faculdade, que adota o 
idioma como um de seus pilares na formação de novos profissionais de tecnologia  

  
São Paulo, Setembro de 2012 – A BandTec, Faculdade de Tecnologia do Colégio 
Bandeirantes, anuncia parceria com a English Central, plataforma online para 
aprendizado do inglês. A parceria visa ao aprimoramento da aprendizagem do idioma 
na instituição de ensino. O programa da BandTec oferece 5 semestres de Língua 
Inglesa no currículos dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de 
Dados e Redes de Computadores, nos quais os alunos desenvolvem as 4 habilidades 
da língua: fala, audição, leitura e escrita.  Por meio do acordo com a English Central, 
os alunos aprimorarão seus conhecimentos em fala, pronúncia e vocabulário.  
 
A plataforma se baseia no uso de vídeos autênticos, com palestras, entrevistas e 
comerciais de TV, e de uma avançada tecnologia para reconhecimento de voz que 
permite que os alunos assistam aos vídeos, aprendam o vocabulário das falas e 
gravem sua própria voz, praticando os diálogos apresentados nos vídeos. A 
plataforma grava e analisa a produção dos alunos em tempo real através de seu 
sistema com base na “nuvem”, e mostra onde podem melhorar em termos de 
pronúncia e entonação. Reconhecida no mercado internacional, a English Central tem 
uma parceria com a gigante Google Ventures que permitiu a captação de US$ 10 
milhões para o aprimoramento da plataforma, além de parcerias com as empresas de 
telefonia móvel SK Telecom na Coréia e NTT no Japão. Com a parceria com a 
BandTec, a English Central firma seu primeiro acordo com uma instituição de ensino 
brasileira. 
 
A iniciativa da BandTec está relacionada à proposta educacional, que destaca o 
investimento no ensino de inglês como um de seus diferenciais. Desde o início de 
suas atividades, a instituição oferece as matérias de Língua Inglesa aos seus alunos, , 
preparando-os para o dia a dia das corporações. Por meio da parceria com a English 
Central, a faculdade contará com o apoio de uma das melhores plataformas para o 
uso da tecnologia móvel como instrumento educacional, com acesso às atividades via 
tablets e smartphones. Com isso, a BandTec passa adotar o aprendizado híbrido, com 
atividades a que os alunos tem acesso de onde estiverem, com o uso de seus 
dispositivos e acesso à internet (mobile learning), além das aulas presenciais 
semanais. Atualmente, os professores e colaboradores da instituição também fazem 
uso da tecnologia para e-learning, em um projeto que visa à capacitação da equipe 
para o uso da Língua Inglesa, colaborando para a integração e interdisciplinaridade 
dos cursos da BandTec. 
 
O acesso ilimitado à plataforma da English Central possibilitará aos usuários terem 
uma ferramenta única, que visa o desenvolvimento da compreensão e produção oral. 
Os vídeos e a tecnologia de reconhecimento de voz podem ser usados a qualquer 
hora, em qualquer local. Além de acessarem o conteúdo preferido, os alunos 
receberão a indicação de materiais relacionados à área de TI e business. 
Paralelamente, nas salas de aula, também serão realizadas atividades práticas do que 
foi aprendido no ambiente virtual. 
 
“Para cada hora de aprendizado em inglês, é preciso pelo menos quatro horas de 
prática para fixação.” Afirma Alan Schwartz, CEO da English Central, que esteve no 
Brasil em Agosto e visitou pessoalmente a BandTec “Com a plataforma, nossos alunos 



terão a oportunidade de ampliar o contato com o idioma, assistir aos vídeos, aprender 
novas palavras, reproduzir seu conteúdo e receber um feedback imediato sobre 
pronúncia e fluência”, afirma Vinícius Silva, professor de Inglês da BandTec. “Com 
o uso da ferramenta, aumentamos o contato do aluno com o idioma, maximizando a 
aprendizagem de uma maneira divertida, que é a premissa do English Central” 
completa Carmem Foltran, também professora de Inglês da BandTec. 
 
Para a English Central, a parceria marca o início de suas operações no país. “A 
BandTec é nossa primeira instituição parceira no Brasil e estamos muito orgulhosos de 
prover um serviço Premium a seus alunos e equipe. Pelo interesse que demonstraram 
e as informações que levantamos sobre o mercado brasileiro, pretendemos 
estabelecer operações oficialmente no Brasil até o final do ano”, afirma Alan Schwartz 
da English Central.  
 
 
Sobre a BandTec 
 
A BandTec  oferece cursos de graduação tecnológica em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Banco de Dados e Redes de Computadores. Os cursos são 
desenvolvidos em cinco semestres e proporcionam aos alunos habilidades e 
competências para a vida profissional no setor de tecnologia da informação. Além do 
currículo tecnológico (1500 horas), os alunos têm disciplinas de Inglês (200 horas) e 
Escritório de Projetos (500 horas) ao longo de todo o curso.  
 
A instituição conta com um corpo docente que alia formação acadêmica e profissional 
de alto nível, o que permite trazer para dentro das salas de aula e laboratórios vivência 
de formação e prática. Possui uma infraestrutura de TIC atualizada, capaz de suportar 
todas as necessidades inerentes ao desenvolvimento das atividades 
acadêmicas. Com esta abordagem, que oferece uma experiência prática de 
aprendizagem, integrando TI, Inglês e Escritório de Projetos, propicia aos estudantes a 
oportunidade de ter sucesso na obtenção de posições de trabalho no setor de TI, nas 
mais variadas empresas. 
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