
CONTROLE DA 
EDUCAÇÃO COM 

TECNOLOGIA
INTELIGENTE

SISTEMA



Sistema desenvolvido para atender à área da educação, 
contemplando um conjunto de módulos que proporcio-
nam à rede de ensino um controle completo de todas as 
informações pedagógicas e administrativas. 

A ferramenta otimiza a execução das atividades diárias e 
facilita levantamentos estatísticos necessários para a ges-
tão, proporcionando tomada de decisão em tempo real 
através das informações integradas e centralizadas em 
um único sistema.

Adaptado às novas
exigências do

Governo Federal

Help, Manual e vídeos

Assinatura Digital

Controle de acesso
por permissões

Log e Auditoria

Gráfi cos, relatórios
e arquivos



Registro dos conteúdos trabalhados, cadastro de avaliações aplicadas 
e controle de frequência.

Acompanhamento do desenvolvimento do estudante através
de ficha descritiva e desempenho.

Acesso ao calendário escolar, regimentos e matriz curricular. 
Além de permitir registrar eventos em sua agenda através do calendário.

Emissão dos principais documentos de acompanhamento 
e rendimento escolar.

Acesso responsivo através de dispositivos móveis.

PORTAL DO
PROFESSOR

Configuração do período letivo e organização curricular.

Transparência das ações pedagógicas executadas pelo docente na escola. 

Centralização e controle de todas as informações de frequência, 
avaliações e resultados dos estudantes em uma única plataforma.

Importação e exportação de dados do Educacenso.

Relatórios e gráficos para acompanhamento pedagógico de todos 
os estudantes, turmas e escolas da rede.

Personalização de todos os documentos oficiais.

Envio de SMS para os responsáveis dos estudantes para controle de faltas.

Acesso responsivo através de dispositivos móveis.

GESTÃO
EDUCACIONAL

MÓDULOS E SEUS PRINCIPAIS RECURSOS



Divulgação de informações do desempenho do estudante.

Visualização do horário das aulas, valor e intervalo das etapas,
disciplinas e professores, e quadro de avisos.

Acompanhamento de avaliações e seus resultados,
incluindo a visualização do boletim escolar.

Acesso responsivo através de dispositivos móveis.

Cadastro e gestão do processo de pré-matrícula, 
possibilitando o controle de vagas de cada escola.

Portal do responsável para solicitação de vaga e 
acompanhamento do processo.

Protocolo de inscrição e confirmação de vaga através 
do envio de SMS e e-mail.

Alocação automática dos estudantes de acordo
com os critérios preestabelecidos.

Controle e gerenciamento da lista de espera.

PORTAL DO
ESTUDANTE

CHAMADA
PÚBLICA

MÓDULOS E SEUS PRINCIPAIS RECURSOS



NÚMEROS

NÚMEROS DE UMA 
EDUCAÇÃO COM

TECNOLOGIA INTELIGENTE

mil
cadastrados no sistema de biblioteca

+75
títulos

informatizadas pelo sistema
+800escolas

utilizam o Portal do professor

+3.500
docentes

controlados pelo sistema

+125 mil
estudantes



MÓDULOS E SEUS PRINCIPAIS RECURSOS

Automatização do processo seletivo com maior agilidade, 
confiabilidade e redução do esforço em todo o trâmite.

Cadastro de títulos, tempo de serviço e formações em geral.

Gerencia os processos em andamento de acordo com cada fase.

Portal de inscrição do candidato com emissão do comprovante
e consultas de cadastro e recursos.

Viabiliza a conferência de documentos do candidato e emite
a sua classificação em cada fase.

PROCESSO
SELETIVO

Cadastro e controle do acervo, organização do espaço físico e 
emissão de etiquetas para catalogar e organizar os itens.

Cadastro de leitores com captura de foto e emissão de carteirinha.

Controle de empréstimos, devoluções e reservas dos itens.

Relatórios e gráficos gerenciais para controle de movimentações.

BIBLIOTECA



ALUNO MATRÍCULA

Aluno é
matriculado

Disponibilizado no Portal
para o professor realizar
os lançamentos diários

PORTAL DO
PROFESSOR

O professor lança presença,
avaliações, notas,

observações e conteúdos.

SISTEMA
ACADÊMICO

As informações são
disponibilizados no
Portal do Estudante,

para consultas 
e orientações.

As informações são
automaticamente 
disponibilizadas no

sistema acadêmico,  
para emissão de
documentações

escolares.

LANÇAMENTOPORTAL DO
RESPONSÁVEL

DO SISTEMA
F U N C I O N A M E N T O

FLUXO

INTEGRAÇÕES

DOCUMENTOS E PROCESSOS DIGITAIS

CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA

CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO

ADM. DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS

NF-E E ISS BANCÁRIO                

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO

DESEMPENHO DA GESTÃO PÚBLICA (BI)

SAÚDE

EDUCAÇÃO

GEO - REFERENCIAMENTO E RASTREAMENTO



Domingos Martins (matriz)
(27) 3268 3123

Cariacica
(27) 9.9656 5746

ESPÍRITO SANTO RIO DE JANEIRO MINAS GERAIS BAHIA

Nova Friburgo
(22) 2522 6765

Itabuna
(73) 3612 9615

Salvador
(71) 3254 4200

Governador Valadares
(33) 3508 1764

Belo Horizonte
(31) 3643 0722

Acesse o QR Code
e conheça mais

guim
m

a publ


