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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 em que explica 
as matérias do curso, 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 em PDF ou impressas. ü
Materiais didáticos fornecido em PDF  (para impressão na escola 

ou fornecido de forma digital ao aluno) ou adquiridos de forma 
impressa em nossa loja.

Cadernos de Exercícios em PDFü
Cadernos de exercícios práticos para a maior fixação do conteúdo. 

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 válido 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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Personalização do Sistema Interativo: Veja o que você 
pode personalizar sem nenhum custo adicional:

Insira as propagandas, e custeie a sua mensalidade;

Divulgue seus próprios cursos e produtos;

Personalize o Sistema de Ensino com o seu logotipo;

Personalize o Sistema de Ensino com suas cores;

Sistema de Gestão Escolar Grátis: Controle  presença, curso, 
turma, horário, carnê e muito. Você também pode controlar outros 
cursos, mesmo se não forem desenvolvidos pela INTERASOFT.

Apostilas em PDF Grátis: Liberadas para download, imprima 
em sua escola ou forneça no formato digital sem custo adicional, 
você pode também adquirir as versões impressas em nossa loja.

Sem formação de turmas:  O aluno escolhe o curso desejado 
e pode começar a cursa-lo imediatamente.

O aluno aprende no seu tempo: Independente do tempo do 
aluno para concluir o curso, o conteúdo estudado será o mesmo.

Funciona em Sistemas Multiusuários:  Tais como o BetWin 
ou NComputing.

Adaptado para Linux: Nosso sistema de ensino já está 
adaptado e pronto para rodar em sistemas baseados em Ubuntu e 
Debian, (se precisar confira a disponibilidade para outros sistemas). 

Não precisa de Internet para rodar:  A instalação é off-line, 
ficando tudo local, nosso objetivo é dar total liberdade para a sua 
escola. A instalação do curso é simples, fácil e automática! Se precisar 
consulto sobre nossa versão on-line e individual.

Certificado Registrado: Cadastre e deixe disponível para que 
qualquer empresa possa consultar a validade em nosso site.

Grande variedade de cursos disponíveis: Independente do 
tamanho da sua escola ou cidade, você pode oferecer todos os nossos 
cursos aos seus clientes.

Melhor aproveitamento de professor: Um único professor 
pode gerenciar até 400 alunos, e cada aluno fazendo um curso 
diferente.

Melhor utilização da sala de aula: Cada horário vago significa 
uma nova vaga para qualquer curso disponível.

Campanhas de Marketing: Várias campanhas prontas e 
personalizáveis para a sua escola vender mais.

Seu aluno pode fazer o curso em casa ou no serviço:   Os 
mesmos cursos com a mesma qualidade no mesmo sistema, só que 
de forma individual e com o banco de dados on-line. Ofereça também 
esta comodidade ao seu aluno.

Liberdade de ter ou não  instalado o programa ensinado: 
Ministre os cursos de informática mesmo sem ter instalado o software 
real que estará sendo ensinado, você escolhe.
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 GOSTOU? Entre em contato e saiba MAIS!
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Fone: (14) 3373-2124
E-mail: comercial@interasoft.com.br
Chat do site: www.interasoft.com.br

Horário de Atendimento: 
Segunda à Sexta-feira das 09:00h às 11:30h e das 13:00h às 18:00h
Sábado das 08:00h às 12:00h

www.interasoft.com.br

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

Faça parte da rede de escolas que mais cresce em 
todo o Brasil. Seja um licenciado INTERASOFT!


