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Melhorias 
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Agora é possível deferir o requerimento de avaliação substitutiva automaticamente ao baixar a 
duplicata associada a ele, basta marcar a opção no cadastro do motivo do requerimento.

Ÿ  Motivo de Requerimento de Prova Substitutiva

Gestão Acadêmica- Controle de Avaliações Substitutivas- Motivo de Requerimento de Prova 
Substitutiva

Agora é possível emitir a mesma classicação para os alunos com mesma pontuação na emissão de 
resultados do simulado, basta marcar a opção que se encontra nas congurações do sistema.

Ÿ  Conguração do Sistema 

Outros- Conguração do Sistema
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Foram inseridos mais ltros na emissão do resumo nal de notas.

Ÿ  Emissão do Resumo Final de Notas

Gestão Acadêmica- Boletins e Ficha de Aproveitamento- Emissões- Emissão do Resumo Final de Notas

Agora é possível realizar a publicação do comunicado de falta

Ÿ  Publicação de Comunicado de Faltas

Publicações- Acadêmico- Publicação de Comunicado de Faltas
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Agora é possível emitir o resumo nal de notas pelo portal do professor.

Ÿ  Emissão de Resumo Final de Notas

Portal do Professor (Web)- Emissões- Emissão de Resumo Final de Notas

Agora é possível ltrar outros tipos de tabelas de avaliação na emissão de disciplinas sem notas lançadas.

Ÿ  Emissão de Disciplinas Sem Notas Lançadas

Gestão Acadêmica- Avaliações- Emissões- Emissão de Disciplinas Sem Notas Lançadas
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Notícias 
Escolar Manager
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No último dia 09, comemoramos o Dia dos Pais aqui no Escolar 
Manager.
Foi preparado um café da manhã especial, além de um mural 
com as fotos dos «Super Papais» com seus lhos e de uma 
lembrança preparada com muito carinho para cada um.
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Você sabia?
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ü No início de setembro iniciaremos a construção de uma 
nova sede própria, que contará com amplo estacionamento, 
uma melhor infraestrutura e um arrojado projeto 
arquitetônico. Tudo isso para continuar atendendo com 
excelência os nossos colaboradores,  clientes e parceiros. 
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Suporte técnico (GO)         (62) 3287-5508- Ramal 01

Suporte técnico (demais localidades) 0800-6005508        
         
          suporte@escolarmanager.com.br

Conheça-nos melhor

Vídeo Institucional

https://tinyurl.com/y77hx3kt

/escolarmanager 

Fale conosco

Administrativo/ Financeiro      (62) 3287-5508- Ramal 03
       
         nanceiro@escolarmanager.com.br

Comercial        GO    (62) 3287-5508- Ramal 02 
       DF     (61) 3877-0960
          comercial@escolarmanager.com.br
          comercial-df@escolarmanager.com.br
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