
 

 

 

 

 

 

A Anglo Mexican Foundation simplifica a 

realização de testes de idiomas com o Linguaskill 
 

 

 

 

 

 

 

“Embora Linguaskill seja uma solução nova, atende 
às principais necessidades de mercado dos nossos 
clientes, principalmente dos de educação superior. 
Contando com um relatório robusto e a reputação 
de Cambridge, fornece resultados confiáveis, com 
mais agilidade”. 
 
Ileana Franco, Gerente do Centro de Exames 
Internacionais da Anglo Mexican Foundation. 

 
 
Dedicada a ampliar o alcance das competências do idioma inglês, a Anglo Mexican Foundation realiza diversas 
atividades em todo o país. Por meio da sua parceria com Cambridge Assessment English, introduziu o teste online 
adaptativo Linguaskill aos seus clientes, começando pelas universidades que exigem o certificado de inglês para 
conclusão do curso. Isso está ajudando a aumentar a flexibilidade, reduzir a burocracia e acelerar a entrega dos 
resultados dos testes, tudo endossado pela reputação de Cambridge no que diz respeito à excelência. 
 
Desde sua fundação, em 1943, a Anglo Mexican Foundation vem expandindo suas atividades educacionais e culturais e, 
atualmente, é um dos maiores fornecedores de treinamento de inglês no México. A Anglo Mexican Foundation tem um 
relacionamento de longa data com Cambridge Assessment English, o qual data de seus primórdios, sendo o primeiro 
centro do país a oferecer todos os produtos daquela instituição. 
 
Como parte da organização, Anglo Centre for Professional Development and Assessment (CPDA) fornece avaliação de 
idioma a indivíduos, escolas e instituições, por meio de uma rede de centros e representantes no México e na Guatemala. 
Utilizando a gama completa de testes e Qualificações Cambridge English, fornece certificados e testes para crianças, 
estudantes, profissionais de negócios e professores. 
 
No México, a demanda por habilidades na língua inglesa está crescendo, tanto no meio corporativo quanto na educação, 
uma tendência à qual Anglo está ajudando a atender. 
 
“Acreditamos completamente nos impactos positivos que aprender inglês tem na vida das pessoas e no potencial que ele 
oferece ao ajudá-las a se desenvolverem”, diz Ileana Franco, Gerente do Centro de Exames Internacionais da Anglo 
Mexican Foundation. “Nós nos dedicamos a promover uma propagação mais ampla das habilidades na língua inglesa, seja 
na escrita, produção oral ou leitura”. 
 
Oferecendo testes mais rápidos para a Educação Superior 
 
 
Uma das principais áreas dos testes de inglês é a das universidades públicas, em que alunos de cursos como 
administração e engenharia precisam comprovar suas habilidades na língua inglesa para se formar. A maioria destes 
testes ainda é feita manualmente, gerando trabalho e custos administrativos às universidades, além de fazer com que os 
alunos tenham de esperar mais para saber seus resultados. 
 
Graças à combinação entre a crescente necessidade de mercado e o relacionamento com Cambridge Assessment English, 
a Anglo Mexican Foundation foi uma das primeiras organizações a adotar Linguaskill e a oferecê-lo aos seus clientes. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Sobre a Anglo Mexican 
Foundation 

 
 
Linguaskill elimina a necessidade de realizar testes em papel, fornecendo testes 
online, rápidos e adaptativos, com base nos parâmetros do Quadro Europeu 
Comum de Referência para Línguas (CEFR) e na experiência e reputação de 
Cambridge em relação ao ensino e aprendizado de idiomas. 
 
O primeiro cliente da Anglo CPDA a utilizar Linguaskill foi a Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que, em 2016 fez parte do programa 
piloto global do teste, passando a integrá-lo completamente em 2017. A maior e 
mais antiga universidade do estado de Puebla, BUAP, possui mais de 65 mil 
alunos em uma ampla variedade de cursos, como engenharia, ciências, 
contabilidade, direito e comércio. Anualmente, todos os alunos da BUAP 
precisam comprovar a realização de uma avaliação de inglês antes de se 
graduarem. Mais de 1.500 alunos já o fizeram por meio do Linguaskill, que avalia 
suas habilidades na língua inglesa relacionadas a leitura e compreensão auditiva 
ao final do curso, e o interesse pelo teste está crescendo cada vez mais. 
 
‘Embora Linguaskill seja uma solução nova, atende às principais necessidades de 
mercado dos nossos clientes, principalmente os de Educação Superior’, continua 
Ileana Franco. ‘Graças ao Linguaskill, as universidades podem conduzir testes de 
forma mais simples e flexível, assumindo o controle do processo e tornando os 
testes mais eficientes e eficazes. Contando com um relatório robusto e a 
reputação de Cambridge, fornece resultados confiáveis com mais agilidade.” 
 
No caso da BUAP, a Universidade tem a possibilidade de definir seu próprio 
calendário de testes, em vez de depender de cronogramas impostos por 
fornecedores externos, ao passo que ainda se beneficia do fato de Linguaskill ser 
fácil de administrar, exigindo pouquíssimo treinamento. A Universidade ainda 
conta com rapidez na entrega dos resultados, relatórios completos e precisos, e a 
chancela da marca Cambridge nos relatórios que os alunos recebem. Como 
Linguaskill é adaptativo, cada aluno tem uma experiência individualizada, fazendo 
com que haja correspondência ao seu nível de habilidade na língua. 
 
Um produto, diversas formas de uso 

Graças ao sucesso da BUAP, a Anglo está, neste momento, trabalhando de perto 
com Cambridge Assessment English para introduzir Linguaskill para um número 
maior de instituições públicas de nível superior, conscientizando-as a respeito de 
seus benefícios. Esta colaboração inclui o fornecimento dos módulos de leitura e 
compreensão auditiva do teste para as universidades, ajudando a demonstrar a 
facilidade de uso e eficácia de Linguaskill. 
 
No entanto, a Anglo também constatou que Linguaskill possui muitas outras 
utilidades. Por exemplo, na área de negócios, pode ser usado para verificar um 
nível específico de competência da língua inglesa de forma mais rápida – algo que 
as empresas envolvidas com parceiros internacionais estão exigindo cada vez 
mais. Ele também pode ser oferecido a alunos das aulas corporativas de inglês da 
Anglo, fornecendo a comprovação do nível atual de forma fácil de administrar e 
que é valiosa tanto para alunos quanto para empresas. 
 
De forma mais ampla, a Anglo também está considerando introduzi-lo em seus 
próprios centros de idioma. Atualmente, os alunos realizam exames conforme 
estabelecido nos cursos, que podem durar um ano ou mais. Ao utilizar o 
Linguaskill entre esses exames, os alunos poderão verificar seu progresso, o que 
os encorajará a avançar e a continuar aprendendo. 
 
Além disso, para instituições educacionais que tradicionalmente não realizam 
testes de idiomas externos devido ao custo, Linguaskill pode proporcionar uma 
comprovação independente por meio de um programa eficiente e fácil de 
administrar. 
 
“Percebemos um número crescente de formas de utilizar o Linguaskill para ajudar 
nossos clientes, sejam eles universidades, empresas ou simplesmente aqueles 
que aprendem inglês de forma independente”, conclui Ileana Franco. “Essa é uma 
ferramenta poderosa, e esperamos que seu uso cresça na Anglo nos próximos 
anos.” 

 
A Anglo Mexican Foundation é 
conhecida como uma das 
organizações educacionais sem 
fins lucrativos mais 
importantes do México. Suas 
principais atividades são ligadas 
ao ensino de inglês, exames e 
treinamento de professores, 
educação formal e contribuição 
social em forma de atividades 
culturais e bolsas de estudo 
para professores de inglês. A 
fundação existe no México há 
mais de 75 anos. 
tamf.org.mx 
 
Sobre Linguaskill 
 

Linguaskill de Cambridge 
Assessment English é um teste 
online rápido e prático, 
baseado nos padrões do 
Quadro Comum Europeu de 
Referência para Línguas (CEFR). 
Projetado para ajudar as 
organizações a avaliarem 
grupos de candidatos, 
possibilita que instituições de 
nível superior e empresas 
verifiquem facilmente os níveis 
de inglês, proporcionando 
resultados rápidos e precisos, 
além de relatórios claros para 
indivíduos e grupos. 
cambridgeenglish.org/linguaskill 
 
Sobre Cambridge Assessment 
English 

 
Cambridge Assessment English 
é um departamento sem fins 
lucrativos da Universidade de 
Cambridge. É líder mundial na 
produção de qualificações e 
testes, para alunos e 
professores de inglês, incluindo 
Qualificações Cambridge 
English, Linguaskill e IELTS. 
Realizados por mais de 5 
milhões de pessoas todos os 
anos, os testes contam com o 
apoio da maior equipe de 
pesquisa dedicada dentre 
todos os fornecedores de 
avaliação de inglês. 
cambridgeenglish.org 

 


