
Preparar alunos e profissionais da instituição para 
atender às demandas do mercado de trabalho.

UNASP 
Centro Universitário Adventista de São Paulo

Estudo de caso 

Desafio
O Centro Universitário Adventista de São Paulo – UNASP, conta com mais 
de 17 mil alunos, para os quais oferece cursos desde o ensino infantil até a 
pos-graduação. O desafio da instituição era tornar seus alunos fluentes em 
um segundo idioma – o inglês, preparando-os para atender às expectativas 
do mercado de trabalho brasileiro. Além disso, os alunos de graduação 
podem participar de intercâmbios com Universidades Adventistas nos 
Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Itália, França, Áustria, entre outros 
países ao redor do mundo, assim como receber alunos de diversos países, 
o que motivou a instituição a oferecer outros idiomas. 

Solução
A solução Rosetta Stone® Language Learning V3 é utilizada como 
complemento à grade curricular do UNASP e permite o aprendizado de 
idiomas de forma natural, contemplando: leitura, escrita, audição e 
conversação. Traz também ferramentas para aprimorar pronúncia e testes 
para avaliar o desempenho, cujos resultados são fundamentais para que os 
professores programem as aulas e identifiquem eventuais necessidades de 
reforço das lições, que, por a solução ser online, podem ser feitas em 
qualquer lugar e horário.

Benefícios
Os cursos Rosetta Stone Language Learning de inglês são oferecidos aos 
alunos a partir do sexto ano do ensino fundamental até a graduação, 
principalmente, dos cursos de letras e tradução; informática, teologia e 
administração, bem como a professores e funcionários de outras escolas e 
da administração no Estados de São Paulo e nas unidades de Brasília, Rio de 
Janeiro e Nordeste. Existem, ainda, grupos específicos que estudam francês, 
espanhol, japonês e árabe, entre outros idiomas, que não estão incluídos na 
grade regular, por isso tem um custo extra para os participantes. 

“Quando começamos a buscar 
cursos online de idiomas, nossa 
matriz nos EUA indicou a Rosetta 
Stone como a melhor opção do 
mercado e constatamos que as 
soluções estavam prontas para 
completar nossa grade curricular e 
contribuir para ampliar o número de 
estudantes e profissionais fluentes 
em um segundo idioma, algo 
fundamental para ingressar no 
mercado de trabalho e participar 
dos projetos missionários”.  

Ariadne Quint Alves Costa, 
Coordenadora do Instituto de 
Idiomas da UNASP
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“O Sistema Educacional Adventista está presente em 165 países e 
está no Brasil desde 1893, oferecendo qualidade de educação desde 
o ensino básico até superior. Como o domínio do Inglês hoje é uma 
exigência para quaisquer jovens que desejam ingressar no mercado 
de trabalho, nós buscamos a melhor metodologia para transmitir 
este conhecimento em sala de aula e online. Optamos por uma 
parceria com a Rosetta Stone porque a empresa apresenta um 
conteúdo sistematizado, que facilita o processo para o professor e 
para o aluno, que pode acessar o programa a qualquer hora para 
fazer e rever as lições, bem como discuti-las com seus pais ou 
tutores. Essas possibilidades favorecem o aprendizado, 
especialmente, porque o professor tem acesso às informações 
sobre o tempo dedicado pelos alunos aos estudos e seu 
desempenho. Outro grande benefício que encontramos nesta 
ferramenta é que o professor pode, de forma mais simples e 
eficiente, abranger as quatro habilidades no processo de ensinar: 
ouvir, falar, ler e escrever”.

José Paulo Martini,  
Diretor Geral do Campus 
Engenheiro Coelho da UNASP

Sobre o  Cliente
O Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) é mantido pela Igreja 
Adventista do Sétimo Dia e foi fundado em 1914 com a primeira escola no 
Bairro do Capão Redondo, na capital paulista, tendo como principal objetivo 
formar missionários. Hoje, é uma das instituições de ensino mais respeitadas 
do país, com três campi no Estado de São Paulo e outras unidades nas cidades 
de Brasília, Rio de Janeiro e na região Nordeste, além do Campus Virtual. 
Atualmente, oferece cursos de educação infantil, fundamental, médio e 33 
cursos diferentes de graduação, pós-graduação e mestrado. 

Sobre a Rosetta Stone

“Outro ponto importante é que a 
fluência em outros idiomas é 
fundamental para a realização de 
muitos trabalhos missionários e de 
ajuda humanitária que nossos 
alunos e colaboradores são 
motivados a participar”. 
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A Rosetta Stone é líder mundial em 
soluções tecnológicas para o 
aprendizado de idiomas para pessoas 
físicas ou jurídicas.

Nossas soluções escaláveis e 
interativas são utilizadas por mais de 
12.000 empresas, 9.000 organizações 
governamentais e 22.000 instituições 
de ensino em todo o mundo, bem como 
por milhões de alunos em mais de 150 
países.

www.unasp.edu.br 
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