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O INP Grenoble usa o Linguaskill para testar 
o nível de inglês de seus alunos de engenharia

Robin Sen 
Professor de inglês,  
INP Grenoble

‘O que eu particularmente gosto 
no Linguaskill é o fato de ser 
um retrato confiável do nível de 
inglês do aluno. Não é um desses 
questionários de múltipla escolha 
que você pode decorar o conteúdo 
para fazer.’

Por ser um instituto de engenharia francês, o INP Grenoble precisa cumprir as regras estabelecidas pela Commission des 
Titres d’Ingénieur (CTI), o órgão responsável pela regulamentação do seu curso de engenharia. O instituto também precisa 
ajudar os alunos a obter um certificado de inglês no nível B2 ou superior no Quadro Europeu Comum de Referência para 
Línguas (CEFR), que é um requisito para a graduação. Depois de usar o teste BULATS (Business Language Testing Service) 
da Cambridge English por vários anos, o INP Grenoble naturalmente mudou para a Linguaskill em 2019.

Usando o Linguaskill para determinar níveis

No primeiro ano do curso de três anos, todos os alunos fazem o teste 
Linguaskill para identificar aqueles que já têm o nível de inglês B2 
necessário e aqueles que precisarão de horas adicionais de aprendizado 
para alcançá-lo. Em vez das aulas de inglês da escola terem como 
objetivo preencher a lacuna nas habilidades linguísticas, o objetivo é 
que os alunos adquiram as habilidades de comunicação para prepará-
los para suas futuras carreiras em uma grande variedade de setores. 
Isso inclui o controle automático e sistemas inteligentes, engenharia de 
energia elétrica, engenharia de energia nuclear, sistemas integrados e 
dispositivos conectados, engenharia financeira, materiais avançados para 
inovação e sustentabilidade e engenharia biomédica.

Uma escolha entre duas opções de teste: Business 
e General

Historicamente, as escolas do INP usavam o BULATS, um teste de inglês 
para negócios. Quando o Linguaskill substituiu o BULATS em 2019, o 
INP teve duas opções de teste: Business e General. O Linguaskill General 
testa a linguagem usada no cotidiano, enquanto o Linguaskill Business 
testa o inglês usado em ambientes corporativos e empresariais. As 
escolas de engenharia do INP escolheram a opção General, para inglês 
geral, já que os seus graduados tem mais probabilidade de adotar uma 
carreira técnica do que uma carreira em gestão. Outras escolas do 
INP escolheram para seus alunos a opção Business, para inglês para 
negócios, por ser a mais adequada.

Ampliando a oferta de testes de inglês para os alunos

A maioria das escolas de engenharia na França oferece um teste 
alternativo de inglês e as escolas do INP podem escolher qual teste 
oferecer. Além de ter as duas opções de teste, o Linguaskill tem 
a vantagem de ser confiável, rápido e preciso. Desenvolvido com 
tecnologia de inteligência artificial, o teste também é flexível, adaptando 
as perguntas ao nível do aluno. Isso melhora a experiência geral do 
teste e garante resultados precisos. O fato do teste ser modular significa 
que há uma pontuação separada para cada habilidade, ajudando os 
candidatos a se concentrarem em seus pontos fracos.

Novas oportunidades

Os alunos do INP realizam anualmente quase 1.500 testes de leitura 
e compreensão auditiva do Linguaskill. “Se o CTI decidir que as 
habilidades produtivas, como expressão oral e escrita, são importantes 
para avaliação, certamente adotaremos o teste completo do 
Linguaskill para que as quatro habilidades sejam avaliadas”, disse Robin 
Sen, professor de inglês do INP Grenoble, que também é responsável 
pelos testes de inglês.

A Covid-19 teve um grande impacto no ensino superior. O fato 
de o Linguaskill poder ser supervisionado de forma remota a 
qualquer momento permite que os alunos que voltaram para 
casa possam realizar o teste e assim concluir o curso. INP pode 
ter certeza da precisão e confiabilidade dos resultados, que são 
fornecidos em 48 horas.

Sobre o INP Grenoble 

O INP Grenoble, uma instituição de ensino superior e 
pesquisa fundada em 1900, está entre as 205 escolas 
de engenharia da França autorizadas a ministrar um 
diploma de engenharia. O INP Grenoble forma 1.200 
engenheiros e 230 doutores por ano e tem 40 mil 
ex-alunos em todo o mundo. Ele faz parte da rede 
nacional do Groupe INP, principal rede de escolas 
públicas de engenharia da França. Também faz parte 
da Universidade de Grenoble Alpes.

grenoble-inp.fr

Sobre o Linguaskill

O Linguaskill é um teste online rápido e conveniente 
para ajudar instituições de ensino superior e 
empregadores a verificar os níveis de inglês de 
indivíduos e grupos de candidatos. Tendo por 
trás tecnologia de inteligência artificial, fornece 
resultados rápidos e precisos e relatórios detalhados, 
de indivíduos e de grupos. Os resultados estão 
alinhados ao Quadro Comum Europeu de Referência 
para Línguas (CEFR), o padrão internacional para 
descrever a habilidade do idioma.

cambridgeenglish.org/br/exams-and-tests/
linguaskill

Em resumo

Instituição: INP Grenoble

Localidade: Grenoble, France

Como o teste é usado: o Linguaskill 
é usado para garantir que os alunos 
tenham o nível de inglês necessário 
para se formar
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