ULACIT ASSUME O CONTROLE DE SEU
CURRÍCULO AO DIGITALIZAR MATERIAIS COM A
VOXY
Nova York, NY— 27 de outubro de 2016 — 
A Voxy, uma solução online de idiomas líder no mercado que oferece aulas
personalizadas de inglês para instituições acadêmicas, corporativas e
governamentais, tem o prazer de anunciar uma nova parceria com a Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), uma das universidades
particulares mais prestigiosas da América Latina. Para saber mais sobre a
solução de inglês da Voxy, acesse www.voxy.com.
Sediada em San José, na Costa Rica, a ULACIT tem
uma escola de inglês para estudantes universitários
e alunos independentes. A universidade está usando
a Voxy para digitalizar todo o seu currículo de inglês
e oferecer aos seus alunos milhares de conteúdos
adicionais e ferramentas de aprendizagem que
estão disponíveis 24h por dia através do site e dos
aplicativos móveis da empresa. A Voxy substituiu os
livros em papel do programa, aliviando o trabalho de
manutenção de um extenso inventário para a ULACIT
e oferecendo aos alunos muito mais flexibilidade
para acessar seus cursos a qualquer momento, em
qualquer lugar.
“Como a ULACIT é especializada em ciência e
tecnologia, estamos muito orgulhosos de ter sido
escolhidos como o melhor fornecedor de tecnologia
e conteúdo online para seus alunos”, afirma Daniel
Lichi, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da
Voxy. “Por meio dessa parceria, a Voxy vai ajudar a
ULACIT a entrar em uma nova era de aprendizagem
tecnológica e oferecer aos seus estudantes um
programa de inglês realmente híbrido, com um
currículo totalmente integrado e suporte alinhado
tanto da Voxy quanto do corpo docente da
universidade”.
A Voxy vai disponibilizar todos os dados e recursos
para geração de relatórios de que a ULACIT precisa
para entender o processo de aprendizagem de idioma
em mais profundidade e oferecer o melhor apoio
possível aos seus alunos. Assim, a universidade vai
ter uma visibilidade sem precedentes sobre o que os

alunos estão fazendo fora da sala de aula, abrindo
novas oportunidades de acompanhar o progresso dos
estudantes e identificar pontos para melhorar. Por
exemplo, a ULACIT pode usar a Voxy para monitorar
áreas específicas de desenvolvimento do idioma,
como vocabulário ou gramática, para entender por
que e quando um aluno pode ter dificuldades.
“Trabalhando com a Voxy, podemos determinar o que
é relevante para os alunos e a quais necessidades
precisamos atender no futuro”, afirma Bernal
Céspedes Mora, Diretor da Faculdade de Educação
e Estudos Gerais da ULACIT. “Mas o maior diferencial
da Voxy é permitir que a universidade tenha o
controle do processo acadêmico, em vez de seguir a
orientação de uma editora de livros-texto sobre o que
fazer a cada semana”.
Ao eliminar a dependência de livros acadêmicos,
a Voxy também oferece mais controle sobre a
experiência de aprendizagem à ULACIT. A maioria dos
cursos de inglês segue uma trajetória determinada
por um livro, mas, com a plataforma flexível da Voxy,
a universidade pode tomar suas próprias decisões
curriculares. Além disso, diferente dos livros-texto de
idiomas, que não oferecem tarefas suficientemente
desafiadoras aos alunos, a Voxy trabalha com um
nível de integridade e rigor acadêmico que leva a
uma aprendizagem realmente significativa.

Sobre a Voxy:
A Voxy oferece cursos de inglês totalmente personalizados para instituições acadêmicas, corporativas
e governamentais do mundo todo. Com base em mais de 30 anos de pesquisa acadêmica, a solução da
Voxy atende às necessidades de cada usuário ao combinar tecnologia patenteada que adapta as lições
instantaneamente com aulas personalizadas em tempo real, tudo isso em uma experiência totalmente móvel.
Lançada em 2010, ela já foi usada por milhões de alunos e centenas de instituições em mais de 50 países
diferentes. A abordagem inovadora da Voxy foi reconhecida por grandes meios de comunicação, como The
New York Times, Forbes e CNN. Com o apoio de investidores líderes em tecnologia educacional, a Voxy está
sediada na cidade de Nova York e tem um escritório em São Paulo.

Sobre a ULACIT:
Por seis anos consecutivos (de 2011 a 2017), a Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT)
foi considerada a melhor universidade particular da América Central pela instituição londrina responsável
pelos QS Rankings. Ela também é a melhor universidade da Costa Rica para recrutar talentos de acordo com
revistas especializadas, como a Summa, além de ser a instituição com maior número de professores com
doutorado por aluno.

