
A tutoria ao vivo da Rosetta Stone  
torna a conversa real.
Para os funcionários que estão aprendendo um idioma, é um 
grande salto das aulas para o mundo real. As sessões de tutoria 
ao vivo da Rosetta Stone dão aos alunos a chance de praticar 
conversação com falantes nativos – e de escolher sessões que 
se encaixem na própria agenda.

Tutoria que se encaixa no estilo de vida dos 
funcionários
A tutoria ao vivo permite que os funcionários agucem as 
habilidades de expressão e compreensão oral que necessitam 
no trabalho e lhes dá flexibilidade para:

•  marcar sessões que correspondam às suas aulas e nível no 
idioma;

•  acessar a tutoria em dispositivos que vão do desktop ao celular;
•  inscrever-se em sessões que se encaixem nos compromissos 

pessoais e de trabalho;
•  eliminar o tempo e o custo de transporte.

Há duas opções de tutoria disponíveis: sessões individuais 
personalizadas alinhadas às metas de cada funcionário, ou 
sessões em pequenos grupos reunindo alunos que estão  
no mesmo nível.

Tutores experientes se concentram  
nos alunos
Os funcionários são incentivados a participar completamente 
por tutores convidativos, bem preparados para dialogar com 
alunos globais.

•  Os tutores da Rosetta Stone são falantes nativos do idioma 
que ensinam.

•  As exigências mínimas incluem diploma em um curso 
superior, dois anos de experiência profissional relevante após  
a graduação e 80 horas de treinamento no primeiro ano.

•  Os tutores devem passar por um curso de imersão no idioma 
que testa e valida a sua capacitação.

•  Avaliações trimestrais indicam o desempenho dos tutores e  
a sua aderência aos padrões.

•  Os nossos tutores forneceram mais de 140.000 sessões de 
treinamento em idiomas apenas no ano passado.

Acesse www.rosettastonebrasil.com/
empresas para obter mais informações sobre 
o impacto que os cursos de idiomas têm em 
produtividade, retenção e expansão global. 
Ou marque uma reunião com um dos nossos 
especialistas em soluções para conversar 
sobre as suas necessidades específicas de 
cursos de idiomas.
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