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Trabalhando ao longo de anos na área de educação notamos a necessidade de um novo sistema que facilitasse o trabalho 
em nossas escolas e começamos a procurá-lo no mercado. Para nossa surpresa não conseguimos encontrar nenhum 
sistema que agradasse a nós e aos nossos alunos. Vimos então uma grande necessidade de nossa parte e porque não de 
outras escolas também. Percebemos que o mercado estava estagnado com os recursos e método tradicionais. Havia a 
necessidade de evoluir e trazer um sistema dinâmico e moderno. Várias empresas entraram nesse mercado, tentando 
inovar, no entanto nenhuma delas trouxe novidades sólidas, que pudessem melhorar a forma de ensino existente. 
Começamos então a desenvolver nosso próprio sistema. 

Agora colocamos à sua disposição todo o conhecimento de nossa empresa, visando ampliar seus lucros e 
melhorar ainda mais sua estrutura de ensino.
Nas páginas a seguir você tem as informações detalhadas de nossa proposta.

A INTERASOFT foi fundada em 2007 por três empreendedores do setor de ensino de informática, todos 
com vasta experiência na área. Durante esse tempo adquirimos conhecimentos sólidos no gerenciamento 
de escolas e franquias, criação de material didático impresso, treinamento, divulgação e marketing. Com 
esse know-how desenvolvemos o sistema de ensino interativo INTERASOFT.

Como nasceu a Interasoft?
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O que é um sistema interativo?

Como a interatividade é feita em nossos sistemas?

O sistema interativo é um método de ensino no qual o aluno aprende com auxílio do próprio computador. Esse método 
traz muitos benefícios, tanto para o aluno quanto para a escola. Um exemplo é o fato de não precisar fechar turmas para o 
aluno começar as aulas. Na página seguinte você encontrará uma lista com as principais vantagens do nosso sistema.

Para ser um bom sistema, não basta ter o rótulo “interativo”. É necessário que ele seja realmente interativo. Isso significa 
que o aluno deve usar as funções do computador durante toda a aula, sem ficar apenas observando o que acontece. 

O curso é um sistema dinâmico que simula o software original. Durante as explicações o aluno é forçado a clicar nas 
ferramentas, menus e executar as operações exatamente como se estivesse usando o próprio programa. Você pode 
conferir essa interatividade em nossos cursos demonstrativos.

Além de ser interativo de verdade, o sistema INTERASOFT tem conteúdo bem elaborado, ideal para aqueles que visam o 
mercado de trabalho. Outro detalhe importante do nosso sistema é que a narração é sincronizada com o texto explicativo. 
O aluno lê o texto na tela e escuta a narração, ao mesmo tempo. Dessa forma, o aprendizado é maximizado.
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Nosso sistema foi desenvolvido tendo como base o método tradicional de aulas utilizado em escolas de informática e de 
cursos profissionalizantes, no qual o aluno faz 2 horas de aula por semana, sendo 1 hora em cada dia, ou 1 hora e meia no 
mesmo dia. Também nessa linha de pensamento, os cursos normalmente são vendidos por grupos, chamados pacotes. 
Esses pacotes visam juntar um determinado grupo de cursos que juntos vem a dar a formação para determinada função 
que o aluno deseje atuar no mercado de trabalho.

A INTERASOFT fornece várias alternativas de pacotes orientando o licenciado a quais cursos utilizar em cada um deles, 
porém o licenciado tem total liberdade para montar novos pacotes segundo as necessidades de sua região e realidade. 
Diante disso procuramos informar a duração aproximada de cada curso para que se possa estimar a duração completa 
do pacote somando as cargas horárias de cada curso. O licenciado deve estar atento à carga horária semanal ou mensal 
vendida para o aluno a fim de aproximar o tempo de duração estimado dos cursos.

Cada curso tem duração de um a dois meses, porém temos casos esporádicos de cursos importantes e com menos conteúdo 
que podem fugir a esta regra. Esteja atento ao informativo de cada curso que pode ser consultado a qualquer momento na 
área reservada do licenciado INTERASOFT.

Os cursos são divididos em capítulos e a quantidade varia de acordo com a carga horária e conteúdo de cada curso. A 
duração média de cada capítulo no software interativo INTERASOFT é de 12 minutos com variação de até 25% para mais 
ou para menos, dependendo do ritmo de aprendizado de cada aluno e de seus conhecimentos anteriores.

Esse plano de aula é o mais comum, mas as escolas tem total liberdade para ministrar quantas aulas semanais desejar, 
como por exemplo, Cursos VIP, onde o aluno faz várias horas de aulas todos os dias. Esse é um dos objetivos do sistema 
interativo, dar liberdade para ensinar.

Nossos Cursos
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Cada capítulo possui várias etapas. No software interativo o aluno aprende sobre o assunto e logo após ele responde um 
questionário de múltipla escolha, com cinco perguntas. A quantidade mínima de acertos no questionário é determinada 
pela escola. O aluno só avança para o capítulo seguinte se alcançar o índice mínimo de acertos no questionário. As notas 
ficam arquivadas em um painel de notas, onde são listadas todas as notas que o aluno conseguiu nos questionários e é 
calculada uma média de notas já alcançadas. 

Além do software de ensino interativo da INTERASOFT, dispomos também de material de apoio e complemento em 
nossos cursos. Nos cursos de Informática temos as apostilas que são o manual impresso do curso abordado e os cadernos 
de exercícios que podem ser adquiridos e repassados aos alunos na versão impressa. Nestes cadernos os alunos terão 
exercícios passo a passo e poderão aplicar tudo o que aprenderam na prática utilizando os softwares ensinados. Já nos 
cursos Profissionalizantes os exercícios são dissertativos e disponibilizados na própria apostila dos cursos, tornando-se 
assim um complemento importante para o melhor aprendizado do aluno através da fixação do conteúdo pela prática de 
exercícios e casos de uso.
Todos os nossos cursos possuem apostilas, exceto alguns cursos com conteúdo reduzido. 

*O uso da apostila não é obrigatório, mas é considerado um importante aliado do professor e do aluno no aprendizado da matéria 
ensinada. O custo-benefício do uso das apostilas e enorme pois aumentará a qualidade de ensino e o tempo de permanência do aluno.

!
Nossos licenciados tem acesso a todos os cursos disponíveis na área de Informática e Profissionalizantes 
e a qualquer correção ou lançamento desses cursos. Nossa empresa está sempre atualizando e lançando 
novos cursos, é importante que todos os licenciados fiquem sempre atentos aos nossos informativos para 
se manterem atualizados.
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Fone: (14) 3373-2124
E-mail: comercial1@interasoft.com.br
Skype: comercial1@interasoft.com.br e comercial.interasoft1@hotmail.com

Horário de Atendimento: 
Segunda à Sexta-feira das 09:00h às 11:30h e das 13:00h às 18:00h

comercial1@interasoft.com.br comercial1@hotmail.com

E-mail Skype

Roberson Costa
Representante Comercial

INTERASOFT do Brasil Sistema de Ensino Ltda.
Av. Tiradentes, 360, Edifício Pinheiro Guimarães, 7° andar, sala 72 - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo – SP – CEP 18900-000
CNPJ: 08.947.049/0001-68
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