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QUEM SOMOS

Com sede em Goiânia/GO, somos um grupo formado 

por empreendedores, parceiros e profissionais 

experientes no desenvolvimento de softwares 

especialistas com experiência de mais de 20 anos com 

sistemas de gestão integrada

Desenvolver softwares especialistas 

incorporando alta tecnologia  web com qualidade 

e facilidade, agregando valor aos negócios de 

quem utiliza com foco em resultado e inovação

NOSSO PROPÓSITO

62-981245600 grupoperformancetecnologiagp@grupoperformance.com.brgrupoperformance.com.br



NOSSOS PRODUTOS

PerformanceWeb - Tecnologia Educacional

Plataforma de Gestão Educacional destinada a Instituições de Ensino 

integrada com 4 AMBIENTES COLABORATIVOS  permitindo

combinar com as atividades de gestão dos negócios e modelos

educacionais no formato HÍBRIDO e/ou PRESENCIAL e EAD

Portal do Gestor Portal do Docente Portal do Aluno
Portal da 

Biblioteca

Link 

Institucional 

WebSite

Faculdade

GPNET – Gestão de Negócios Web

Sistema de Gestão de Negócios de parceria

Comercial e Consultoria Empresarial da Plataforma 

de Gestão Educacional PerformanceWeb e outros 

Sistemas Integrados

Plataforma 

PerformanceWeb

Softwares de 

Gestão



NA GESTÃO DOS NEGÓCIOS

PLATAFORMA EDUCACIONAL 

TUDO INTEGRADO EM TODOS OS LUGARES

NA REUNIÃO GERENCIAL

NO ESTÁGIO

EM CASANA SALA DE AULANO FORMATO HIBRIDO



NOSSA PROPOSTA

Gestão dos Negócios e Atividades de Ensino Integrado

Permite a Gestão e atividade de ensino conforme a modalidade de ENSINO da instituição de 
inúmeras formas, em todos os momentos, em múltiplos espaços, tudo via WEB”.

Ensino Infantil

Fundamental

Ensino Médio

Curso Técnico

Curso de Graduação

Curso Pós Graduação

Curso Especialização

Cursos Livres



VANTAGENS DA SOLUÇÃO

✓ Para os Gestores: uma gestão integrada com todos os processos automatizados da instituição de Ensino,

permitindo trabalhar de forma híbrida (remota), EAD e/ou presencial, tudo organizado com relatórios, indicadores

de eficiência e produtividade visando interagir com os docentes, alunos e a comunidade, conforme projeto

pedagógico da instituição.

✓ Para o Docente/Professor: a proposta é proporcionar o melhor proveito da tecnologia da informação combinando

a forma híbrida (remota), EAD e/ou presencial com metodologias de ensino incorporadas aos conteúdos

educacionais.

✓ Para o Aluno/Aprendiz: permite desenvolver habilidades com interação entre professores e atividades postadas

na plataforma educacional, combinando o ensino de forma híbrida (remota), EAD e/ou presencial, através do

ambiente “Portal do Aluno” e integração com o ambiente “AVA”.

Gestor

o Projeto pedagógico

o Gestão 

Administrativa e 

Financeira

o Gestão Comercial

Docente

o Plano de Ensino

o Conteúdos de 

aula e secretaria

o Lançamentos 

avaliativos

Aluno

o Conteúdos de 

ensino e 

atividade escolar

o Serviços de 

secretaria

o Cursos e Turmas



PORTAIS COLABORATIVOS INTEGRADOS

Portal de Gestão

Portal do Aluno

Portal do Docente



DIFERENCIAIS TECNOLÓGICOS

✓ Desenvolvido com tecnologia WEB, dispensa instalações de programas em computadores e servidor de dados,

não tem que baixar aplicativos nos dispositivos moveis ou redes e estações locais.

✓ Hospedagem de dados inclusa em servidores de alta performance com total segurança e backup de dados.

✓ Usabilidade do sistema que permite acessar por qualquer navegador de internet e qualquer dispositivo móvel

(notebook, tablet, smartphone, desktop).

✓ Desenvolvimento baseado em regras de gestão de negócios e tecnologia da informação com foco na integração

de processos organizacionais e otimização dos resultados.

✓ Atende as instituições nas modalidades de ensino presencial, semipresencial e EAD (Ensino a Distância).

✓ Permite operacionalizar todas as unidades e atividades da instituição de forma híbrida (remoto e/ou presencial),

sem perder o controle dos resultados.

✓ Integração com o SITE da instituição de ensino para captação e/ou inscrição online.

✓ Facilidade para o cliente/aluno acessar, seja para realizar inscrição como realizar as atividades do curso.



USABILIDADE E QUALIDADE

Módulo de Gestão

Inscrição Online pelo site da Instituição

Portal do Aluno

Portal do Docente



MÓDULO GESTOR

 O Painel do Gestor possui 7 módulos com processos integrados e uma interface intuitiva que proporciona

uma visão geral de tudo que está acontecendo na Instituição pelos usuários.



DASHBOARD 

 Painel de controle “dashboard” que mostra as informações financeiras, comerciais e pedagógicas de forma clara e objetiva de

todas as áreas da instituição de ensino.



TOTAL CONTROLE DO ADMINISTRADOR

✓ Rastreamento de procedimentos do sistema com Logs de transação.

✓ Gestão de autorizações de acesso dos usuários aos módulos e submódulos.

✓ Relatório de atribuições de funções.



CONTROLE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

✓ Cadastro completo do aluno com arquivamento eletrônico de toda sua documentação

✓ Matricula e rematrícula do aluno em cursos do tipo modular, seriado ou por créditos em disciplinas eletivas, complementares, optativas e

suplementares por turma em turnos matutino, vespertino, noturno e integral

✓ Rastreamento de procedimentos do sistema com Logs de transação

✓ Controla a emissão de documentos da secretaria

✓ Emite comprovante de matrícula, contrato de prestação de serviços, relatórios gerenciais, requerimentos e diversos documentos



RELATÓRIOS GERENCIAIS

Possui diversos relatórios gerenciais e documentos como: Relação de alunos ativos por curso e turma, Histórico

Escolar, Requerimentos, Documentação pendente, Ficha do aluno, Relação de aniversariantes, Diário de classe,

Extrato de aulas, Boletim escolar, Inventário patrimonial, relação do acervo, Previsão de recebimentos, Pagamentos,

etc.



SECRETARIA DIGITAL

✓ Controla o envio de documentos como o comprovante de matrícula, contrato de prestação de serviços, requerimentos e

diversos documentos escolares



AGILIDADE E ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

✓ Cadastro de fornecedores por tipo de despesa e centro de custo

✓ Controle do contas a pagar por tipo de despesas com rateio por centro de custos e curso/turma

✓ Controle de bolsas de financiamento estudantil (FIES, PROUNI, PRONATEC, CONVÊNIOS, CONVÊNIOS, etc)

✓ Faturamento de matrícula e mensalidades, taxas e faturamento avulso de materiais e serviços

✓ Emissão de boleto bancário, gera link com pagamento via inscrição online (PagSeguro), etc



RELATÓRIOS FINANCEIROS COMPLETOS

✓ Emite relatórios de previsões financeiras, fluxo de caixa, demonstrativo de resultado financeiro, por centro de custo e turmas.

✓ Gera boleto bancário com baixas automáticas de retorno de cobrança por qualquer banco.



TOTAL CONTROLE DO PROJETO PEDAGÓGICO

✓ Cadastro completo de curso e turmas com a grade de horário, ementa, conteúdo programático, referência bibliográfica, calendário escolar,

local de aula presencial, virtual e/ou atividades pelo cadastro de especialidades do docente.

✓ Controle de todos os registros de lançamento de avaliações, frequências e ocorrências pedagógicas, plano de aula para o diário de classe

e conteúdos pelo Portal do Docente.



RECURSOS PEDAGÓGICOS

✓ Cadastro de todo o processo pedagógico, seja presencial, semipresencial ou a distancia: as disciplinas gerando a matriz curricular do curso

e suas turmas.

✓ Aloca os horários em salas de aula, laboratórios ou em modo virtual com docentes e tutores.



DOCUMENTOS ESCOLARES

✓ Emite relatórios de turmas, horários de aula e atividades, extrato do docente com aulas realizadas

✓ Armazena os documentos do aluno: histórico escolar, diagnóstico escolar, boletim escolar, frequências e avaliações, etc.

✓ Emite diversos modelos de histórico escolar (Por Período, Modular, Seriado), com token de autenticação.



CONTROLE DO ACERVO DA BIBLIOTECA

✓ Cadastro completo de todo o acervo físico ou virtual da biblioteca, interligado com o projeto pedagógico do curso e

disponibilizado nos Portais do Aluno e Portal do Docente para reserva e empréstimo de exemplar

✓ Emite etiqueta com código de barras para cada exemplar, relatório de reservados e devolvidos, inventário do acervo com

valor patrimonial.



GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIAL

✓ Cadastro completo de todos os itens de almoxarifado e bens patrimoniais com foto do item, cadastro do fornecedor e centro de custos,

especificações do item, etc.

✓ Emite etiqueta de patrimônio com código de barras, relatório de requisições por centro de custos e movimentações de almoxarifado e bens

patrimoniais, emite relatório de inventário com valor patrimonial



CONTROLE DA GESTÃO DE PESSOAL

✓ Cadastro completo de funcionários, colaboradores e docentes com arquivamento eletrônico dos documentos pessoais

✓ Controla os pagamentos por tipo de planejamento de aula do docente, conforme plano de cargos e salários

✓ Calcula os custos financeiros de pessoal com encargos e benefícios

✓ Emite relatórios de pessoal, recibos de pagamentos, relatório de funcionários por funções e departamentos da instituição



GESTÃO COMERCIAL

✓ Integração com site da instituição para divulgação e promoção de cursos para realização da inscrição online

✓ Acompanhamento de todas as fases da inscrição online

✓ Acompanhamento através do feedback dos clientes

✓ Aplicação de questionários com informações do perfil do cliente para acelerar as negociações



INSCRIÇÃO ATRAVÉS DO SITE DA INSTITUIÇÃO

✓ Facilidade para a venda do curso por inscrição ONLINE realizada pelo cliente através do site da Instituição em qualquer dispositivo (computador,

celular, tablet).

✓ Processo completo de venda, faturamento e matricula do aluno no curso em poucos clicks.



PORTAL DO DOCENTE

✓ Possui recursos para lançamento do plano de ensino e plano de aulas presenciais ou virtuais, frequências e processos avaliativos de alunos

✓ Emissão de diário de classe e relatórios do docente

✓ Postagem de conteúdos de ensino e atividades extra classe (link para aula remota via Meet, Zoom, Youtube, Teams)

✓ Locação de livros da biblioteca, avisos da secretaria e registro de ocorrências



PORTAL DO ALUNO

✓ Acompanhamento das disciplinas correntes com conteúdo programático e grade de horário de aula, conteúdos de estudos postados pelo

docente (material em PDF ou vídeo), com Link para videoaulas remotas

✓ Acompanhamento dos lançamentos das Avaliações (notas) e frequências

✓ Acompanhamento dos assuntos da secretaria, requerimento de documentos, comunicados pedagógicos e da escola

✓ Emissão de extrato financeiro e emissão de boleto de cobrança

✓ Acompanhamento do diagnóstico escolar, questionários de avaliações da instituição e acervo da biblioteca



SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

A Plataforma disponibiliza ferramentas como manuais simples e extremamente úteis para

apoio aos clientes em qualquer região do Brasil, tanto para a implantação e treinamento

como para suporte aos usuários do sistema

Treinamento 

Agendado

Atendimento 

Remoto 

(online)

Profissionais 

Especializados

Consultoria técnica com profissional capacitado e que possui amplo conhecimento na área

de gestão de negócios de educação

O suporte online pode ser agendado para qualquer colaborador da instituição para orientar

ou sanar as dúvidas de maneira fácil e rápida



CUSTOS DOS SERVIÇOS

1
Locação da Plataforma de 

Gestão

Prestação de serviço mensal do módulo de Gestão por

quantidade de CURSOS e/ou TURMA ativa no ano letivo.

2
Locação do Portal do 

Docente e Aluno

Prestação de serviço mensal do Portal do Aluno e Portal do

Docente integrados ao módulo de gestão, cobrado pela

quantidade de alunos e docentes ativos.

3 Espaço banco de dados

Prestação de serviço que disponibiliza espaço de banco de dados

dedicado, sob demanda, contratado pela Fornecedora da solução

ao cliente.

De acordo com o porte da empresa ou instituição, os valores serão conforme os módulos contratados e recursos necessários para o funcionamento perfeito dos

processos do cliente.
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