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GESC - Escolas e Cursos

O GESC - GERENCIADOR DE ESCOLAS E CURSOS é um sistema 

completo de gestão, que tem o objetivo de facilitar o cadastro, 

controle pedagógico, financeiro e relacionamento com os alunos.

Ele oferece maior produtividade e agilidade, através de uma 

interface prática e intuitiva, com acesso rápido a todos os dados 

cadastrais do alunos e seus respectivos cursos, aulas, notas, 

ocorrências e informações financeiras.

Conheça o sistema
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GESC - Escolas e Cursos

Automatize processos, facilite o acesso às informações e aumente a 

produtividade.

• Prospecte novos alunos. Reduza a inadimplência.

• Emita contratos, recibos e diversos tipos de impressos.

• Obtenha relatórios para tomadas de decisões. 

• Monte e controle o calendário de aulas.

• Cadastre seus colaboradores e folhas de pagamento.

• Vendas produtos, controle o estoque e muito mais...

Melhorar a qualidade dos serviços oferecidos é essencial para criar 

diferenciais competitivos e alcançar um sucesso ainda maior.

Conheça o sistema



5

artes aviação civil beleza e bem-estar

bombeiros e segurança culinária dança

cabeleireiros, barbeiros e maquiadores esportes

educação infantil fotografia informática

idiomas música pré-vestibular

preparatórios profissionalizantes tecnologia

treinamentos teológicas e religiosas

Escolas e cursos 
gerenciados pelo GESC

GESC - Escolas e Cursos

Alguns dos tipos de escolas e cursos que já são atendidos e gerenciados pelo sistema
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Cadastro completo do aluno com informações pessoais, 

contatos, documentação, foto e anexos de arquivos.

Opções adicionais que facilitam o cadastro dos alunos:
• preenchimento automático do endereço através de consulta online via internet do CEP.

• diversos campos com valores pré-configurados para facilitar o preenchimento.

• captura de foto do aluno via webcam

Cadastre os cursos que a escola oferece, monte turmas com 

horários fixos ou livres, matricule os alunos e controle sua 

frequência, informações pedagógicas e financeiras.

Cadastros

GESC - Escolas e Cursos
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Cadastros adicionais

• Contatos com os alunos, permitindo ações de CRM e Marketing.

• Estoque e controle de vendas de produtos.

• Diário eletrônico para lançamento e controle de frequência.

• Colaboradores e suas respectivas folhas de pagamentos

• Calendário acadêmico

• Itens de biblioteca, acervo e material, com controle de empréstimos

• Diversas tabelas complementares:

Dados da empresa     | Bancos | Preços e Estoque | Fornecedores

Tipos de Exames | Horários | Categorias de Caixa | Divulgação

Sem limites de cadastros, inclusive durante o período de testes.

GESC - Escolas e Cursos
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• Controle lançamentos de caixa, com contas a pagar e a 

receber.

• Gerencie o recebimento de mensalidades, com 

descontos e cobranças de juros/multa.

• Confira relatórios de recebimentos, devedores, vendas e 

lançamentos de caixa.

Financeiro

GESC - Escolas e Cursos
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• Controle de acesso utilizando usuários, senhas e níveis de 

permissões

• Auditoria do sistema:   permite revisar as principais transações 

executadas pelos usuários, através do registro de logs. 

• Backup fácil no formato ZIP:   mantenha cópias de segurança dos 

arquivos em local seguro.

• Compartilhamento de dados em rede:   conecte mais de um 

computador, acessando o mesmo banco de dados (mediante a aquisição 

de licenças adicionais).

Segurança

GESC - Escolas e Cursos
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Confira relatórios , listagens e gráficos com diversos tipos de 

informações e estatísticas para auxiliar nas tomadas de 

decisões.

Faça uso da tecnologia a favor de um melhor gerenciamento 

e maior crescimento da sua instituição de ensino.

Auxílio nas tomadas 
de decisões
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O GESC permite transferir dados básicos dos alunos para 

consulta no aplicativo Cadastro de Alunos, um aplicativo 

gratuito (suportado por anúncios) e disponível para Android 

no link:  cadastrodealunos.com.br

A transferência pode ser feita através de arquivos ou, de forma 

mais fácil, utilizando a leitura de QRCODE, um tipo código de 

barras gerado na tela de cadastro e da listagem dos alunos.

Aplicativo Mobile
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Para verificar se o GESC irá lhe atender, de forma satisfatória antes 

de licenciá-lo, oferecemos um período gratuito de testes por 30 dias, 

onde todas as suas funcionalidades (que não façam uso de integração 

externa) estão disponíveis para utilização completa.

Durante o período de testes você pode cadastrar seus dados reais - que 

serão mantidos no GESC, mesmo que ele retorne para ao modo de 

demonstração - e desta forma verificar todo o funcionamento e tirar 

dúvidas, através do manual (completo, que é instalado com o sistema) ou 

de nosso suporte técnico gratuito por e-mail, antes de optar pelo 

licenciamento mensal ou anual.

Confira como solicitar o código para testes em:  as2.com.br/solicitar-registro

GESC - Escolas e Cursos

Teste do sistema 
completo
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Razão Social: AS2 SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA.

CNPJ: 20.081.969/0001-41

Desenvolvemos soluções ágeis e eficientes para diversos ramos de atividades, como 

sistemas de gerenciamento para: 

Escolas e Cursos  |      AutoEscolas (CFCs)     |     Gráficas e Copiadoras

Vendas com Cartões     |      Pedidos e Entregas      |     Controle de Clientes

Confira também nossos aplicativos para Android na Google Play

Valorizamos  e analisamos todas as sugestões pelos usuários, que participam da evolução de 

nossos produtos, para que eles ofereçam sempre a melhor tecnologia e facilidade de uso.

GESC - Escolas e Cursos

Sobre a Empresa
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Atendimento
as2.com.br/atendimento

Suporte Técnico
contato@as2.com.br

Valores  e formas de licenciamento
Consulte a página do sistema (as2.com.br/gesc), a 
proposta comercial enviada com o código de liberação ou 
contate-nos pelo telefone (31)99607-6434.


