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Seja um Licenciado!
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Por que escolher a Interasoft?

Nosso sistema de ensino é prático, moderno e completo, 
extremamente rentável para sua escola e/ou projetos 
profissionalizantes. Possuí várias ferramentas de 
aprendizagem como o software de ensino interativo, 
apostilas de acompanhamento do curso e cadernos de 
exercícios práticos.

A INTERASOFT desenvolveu um sistema de ensino  
interativo e dinâmico que ao mesmo tempo que explica as 
matérias do curso ele orienta o aluno a executar as tarefas, 
sendo assim, ele aprende na prática todo o conteúdo do curso.  
 
Durante as explicações o aluno é instruído a clicar nas 
ferramentas, menus e executar as operações exatamente 
como se estivesse usando o próprio programa. Além de ser 
interativo de verdade, nosso sistema tem conteúdo bem 
elaborado, ideal para quem quer se preparar para o mercado 
de trabalho.

Sendo um licenciado INTERASOFT você terá acesso a todos 
os cursos, além de correções, atualizações e todos os novos 
cursos de Informática e Profissionalizantes, sem nenhum 
custo adicional!

Sistema de Ensino Interasoft ü
Cursos livres de informática e profissionalizantes, multimídia totalmente 

narrados e voltados ao Mercado de Trabalho.

Apostilas Impressas ü
Materiais didáticos impressos para maior aprendizagem e 

fixação do conteúdo. Deixamos a critério de cada licenciado 
optar pela aplicação desta importante ferramenta.

Cadernos de Exercícios ü
Cadernos de exercícios práticos para a maior fixação do 

conteúdo. Todos os Cadernos são disponibilizados em PDF para 
Download e Impressão em sua escola sem custo adicional.

Certificados Registrados ü
Certificados que atestam a conclusão dos cursos, onde é 

possível verificar se o mesmo é valido através do nosso site.

Balcão de Empregos ü
Você poderá cadastrar os cursos que o aluno realizou em sua 

escola para que fique disponível para empregadores em todo o 
Brasil, facilitando a entrada do aluno ao mercado de trabalho.
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Com o curso interativo não é necessário aguardar 
a formação de turmas. O aluno escolhe o curso 
desejado e começa imediatamente.

O aluno aprende na sua velocidade. Ele determina,  
de acordo com seu nível e velocidade de 
aprendizagem, o tempo de duração do curso. 

Nosso sistema pode ser padronizado com o 
logotipo da sua escola. Consulte os valores para a 
personalização com nossos vendedores.

O sistema INTERASOFT permite que o licenciado 
monte seus próprios pacotes de cursos, o que pode 
trazer benefícios comerciais para a escola.

Funciona em sistemas multiusuários, como o 
BetWin ou NComputing.

Pode ser emulado para rodar em Linux.

Não precisa de Internet para rodar, nosso objetivo 
é dar total liberdade para a sua escola.

A instalação do curso é simples, fácil e automática!

Todo o licenciado recebe um Kit de implantação 
contendo apostilas dos cursos e também os DVDs de 
instalação.

Certificado Registrado onde qualquer empresa poderá 
consultar a idoneidade do mesmo em nosso site.

Tenha uma variedade de cursos independentemente 
do tamanho da sua escola ou cidade, com o sistema 
INTERASOFT.

O custo que você terá com o sistema será recuperado 
facilmente, pois um único professor poderá gerenciar 
até 400 alunos.

Melhor utilização da sala de aula, pois cada horário 
vago significa uma nova vaga para qualquer curso 
disponível.

Departamento de Marketing, todo mês uma nova 
campanha pronta e personalizável para a sua escola 
vender mais.
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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 a 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

INTERASOFT


