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          Histórico

A Omega Sistemas é uma empresa de gestão e gerência de projetos educacionais para o setor público

e privado. Seus projetos implementam metodologias voltadas para eficácia da gestão escolar, administrativa,

acadêmica  e pedagógica.  Possui  vasta  experiência  na utilização de sistemas de tecnologia  de informação,

comunicação  e  Internet,  para  o  desenvolvimento  de  Ambientes  Colaborativos  de  Ensino  e  Aprendizagem,

Sistemas de Gestão Educacional e tecnologias de Gestão de Projetos Educacionais e Melhoria de Processos de

Gestão Educacional.

Esse compromisso com a educação fez com que a Omega cria-se tecnologias que favoreçam uma

gestão mais eficaz da educação e baseia-se na otimização dos recursos e tecnologias, democratizando, assim, o

acesso de toda a comunidade escolar.

Como resultado  de  qualidade  na  prestação  de  serviços,  visamos  a  melhoria  de  levantamento  de

receitas federais tais como FUNDEB e PNATE. Esses e outros recursos são comprovados com os relatórios de

fornecido  anualmente  na  planilha  do  FNDE e  também com casos  de  sucessos,  com afirmação  de  nossos

parceiros atuais. 

http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-dados-estatisticos/itemlist/category/292-matr%C3%ADculas-da-educa

%C3%A7%C3%A3o-b%C3%A1sica,-estimativa-da-receita-anual-e-coeficientes-de-distribui%C3%A7%C3%A3o-dos-recursos

Para garantir o atendimento de forma efetiva e de qualidade a esses clientes e a todos os outros que

ainda serão, a OMEGA mantém em sua equipe profissional altamente qualificada, com experiência nas áreas

tecnológica, pedagógica e de gestão escolar.

          A Missão

“Contribuir para a melhoria dos processos de gestão educacional e de ensino e aprendizagem, através

do  desenvolvimento  de  produtos  e  serviços  que  ofereçam soluções  de  alta  qualidade  e  que  atendam às

expectativas de inovação tecnológica e competitividade de nossos clientes.”
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       Os Valores e Compromissos

Filosofia de Atuação:

Nosso maior propósito é demonstrar, de forma inquestionável, que o homem, através do trabalho sério
e dedicado, pode contribuir de forma decisiva para seu próprio crescimento e desenvolvimento, com reflexos
diretos na melhoria do nível de vida nas empresas, na comunidade, na sociedade, enfim na humanidade. A
OMEGA, possui uma inabalável fé na capacidade do ser humano.

Cliente:

Razão da existência da empresa. Todo esforço será sempre feito no sentido de garantir a satisfação
plena do cliente, antes, durante e após qualquer contato que venha a fazer com a OMEGA. A postura é de um
atendimento  integral,  ágil,  de  forma  individualizada  e  flexível,  procurando  atender  completamente  às
necessidades específicas de cada um. Este é um compromisso constante e prioritário.

Seres Humanos:

Nos  seres  humanos  depositamos  toda  confiança,  apoio,  responsabilidade,  respeito,  dignidade,
reconhecimento, incentivando-os ao autocontrole, auto-desenvolvimento e incorporação de elevado nível de
qualificação e profissionalismo. Para tanto, a OMEGA valoriza o contínuo desenvolvimento técnico e pessoal de
seus colaboradores.

Qualidade:

Os  produtos  e  serviços  são  líderes  em  qualidade,  como  forma  de  manter-nos  atualizados  e
competitivos para atender adequadamente aos nossos clientes. A qualidade de nossos produtos e serviços é
viabilizada através do contínuo investimento nos nossos colaboradores e parceiros, em novos métodos, técnicas
e tecnologias.

Postura Profissional:

Todos os colaboradores agem em consonância com uma postura essencialmente profissional, baseada
em atitudes que expressem a valorização absoluta do cliente e suas necessidades, assim como a preservação
da idoneidade técnica, ética e moral em todas as suas ações pessoais.

Gerência:

A gerência é participativa e de incentivo ao trabalho em equipe como forma de envolvimento das
pessoas no processo decisório e comprometido com as decisões adotadas. Valoriza as contribuições inovadoras
e encara as falhas e erros como parte natural do processo de busca do desenvolvimento e aprendizado.

Parceria:

A OMEGA visualiza todos seus clientes, fornecedores e colaboradores como parceiros, com os quais se
esforça para estabelecer princípios de relacionamento que garantam uma convivência duradoura e vantajosa
para ambas as partes, fortalecendo e consolidando, a cada momento, os laços de união em harmonia com os
objetivos comuns.

Imagem:

Pretendemos de forma natural, como consequência de nossos resultados junto aos nossos clientes,
fornecedores e colaboradores e todos que conosco se relacionem, consolidar uma imagem positiva de empresa
séria, confiável e competente, que transmita confiança a todos que com ela se relacionem.

Lucro:

Consequência e medidor natural de um trabalho de qualidade e voltado para o cliente. É indispensável
à sobrevivência e evolução da empresa em longo prazo, garantindo os investimentos em novos recursos, novos
métodos  e  técnicas.  O  lucro  assegura  o  bem-estar  dos  colaboradores  e  a  satisfação  dos  acionistas,
possibilitando o desenvolvimento contínuo da empresa.
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Características dos Serviços Ofertados

Sistemas para Gestão Administrativa Educacional 

Escola Campeã e Escola Server

                   Sistema desenvolvido em plataforma Windows, utilizando linguagem de programação
de última geração Delphi  XE,  Java,  .NET,  com a  possibilidade  de  utilizar  os  melhores  e  mais
robustos bancos de dados do mercado atual, tendo como exemplos os bancos SQLServer, Oracle,
Interbase, DB2, MySQL e PostgreSQL, todos em versões gratuitas, sem nenhum custo adicional.
Alie a tudo isso tecnologia, segurança, flexibilidade de acesso a qualquer informação em tempo real
por meio de conexões de rede entre escolas e secretaria ou mesmo utilizando a Internet como elo
de ligação entre todos os pontos da rede municipal de ensino. 

- Especificações:

-  Cadastro de turmas oferecidas em cada ano letivo, com o curso, currículo, série, turno, capacidade, horários e  local
de realização das aulas;
- Formação dos quadros de aula a partir dos dados curriculares da turma;
- Cadastro dos dados relativos ao quadro de aulas, tais como o professor responsável, o horário das aulas e local;
-Matrícula seriada dos alunos nas turmas, incluindo automaticamente a inscrição em todas as disciplinas componentes
do quadro de aulas daquela turma;
- Matrícula do aluno em disciplina isolada, permitindo assim o funcionamento do sistema para cursos que seguem
regime não-seriado. Permite também a inscrição em disciplinas de dependência ou adaptação;
- Matrícula automática de todos os alunos aprovados em uma turma para a nova turma;
- Geração e impressão automática dos diários de classe, para lançamento de notas e freqüências. Os diários poderão
ser gerados de duas formas: por turma (1ª à 4ª série) ou por disciplina (5ª série em diante);
- Geração da avaliação dos alunos para as disciplinas de uma determinada turma;
- Controle automático da frequência dos alunos por dias letivos (1ª à 4ª série) ou por disciplinas independentes;
- Controle de avaliação dos alunos em uma disciplina, por avaliações parciais e cálculo automático da média final por
disciplina. O lançamento das avaliações poderá ser feito por notas ou conceitos. O número de avaliações parciais e a
forma de cálculo da média final serão parametrizados;
- Geração e impressão de toda a documentação do aluno, tais como transferências, histórico escolar, boletins de notas,
atestados e declarações diversas;
- Geração de relatórios diversos relacionados à vida acadêmica da escola;
- Geração e transmissão automática de dados dos alunos para Internet (boletim escolar, ocorrências disciplinares e
gráfico de desempenho aluno x turma);
- Montagem interativa do Quadro de Horários consistindo a preferência / disponibilidade dos professores e grade
curricular. Permite o agrupamento e separação de turmas;
- Enturmação automática e geração automática de números de classe por diversos critérios;
- Avaliação descritiva com planejamento de conteúdo / eixos, com objetivos, estratégias e recursos;
-  Procedimentos de  avaliações  configuráveis  com fórmulas e  condições,  por  curso,  para  apuração  automática  do
resultado final, exame final e recuperação;
- Configuração / personalização de documentos tais como histórico e certificados;
- Gerador automático de relatórios definidos pelo usuário;
- Geração automática de mala direta por diversos critérios para alunos, professores e pais de alunos;
- Rotina de Fechamento do ano letivo com geração automática dos históricos escolares de todos os alunos;
- Controle de autorização de acesso de usuários em todos os níveis;
- Menu de funções auto configurável para cada usuário;
- Rotina de Abertura do ano letivo com inicialização automática de todos os cadastros envolvidos;
- Conversão automática nota / conceito na apuração dos resultados do alunos;
- Definição de critérios para arredondamento automático de notas;
- Registro da ficha de saúde dos alunos;
- Controle das ocorrências disciplinares dos alunos com definição e alerta automático das devidas providências;
-  Apuração  e  ou  simulação  automática  do  resultado  final  classificando  os  alunos  em aprovados,  aprovados  com
dependência, aprovados com adaptação, reprovados, em curso, aptos, etc.;
- Controle do desempenho de turmas e alunos em forma de relatórios e gráficos;
- Controle da freqüência dos alunos em forma de relatórios e gráficos;
- Controle dos índices de aprovação, reprovação, evasão, matrícula, dentre outros, em forma de relatórios e gráficos;
- Configuração da documentação exigida na matrícula bem como o controle de documentos pendentes por aluno;
- Controle de alunos com necessidades especiais;
-  Geração  e  transmissão  de  informações  acadêmicas  de  cada  Unidade  Escolar  para  alimentação  do  sistema  de
Indicadores Educacionais centralizado;
- Definição e obtenção de indicadores educacionais, pelo usuário, relativos à rede de ensino como um todo;
- Montagem de gráficos evolutivos / comparativos, pelo usuário, a partir dos indicadores educacionais definidos.
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Escola NET

Sistema desenvolvido em plataforma WEB, utilizando linguagem de programação Java ,
.Net,  Silverligth,  totalmente  integrado  ao  sistema  Escola  Campeã. Este  sistema  disponibiliza
dados pedagógicos,  estatísticos e administrativos e informações de alunos,  tais  como boletins,
fichas  individuais,  históricos  escolares,  frequência  escolar,  em  tempo  real  via  internet,
possibilitando a integração e conexão de toda a rede educacional. 

- Especificações:

- Este módulo permite aos pais ou responsáveis consultar os dados do aluno via Internet.
- Através do número de matrícula e de uma senha fornecida pela escola, pode- se ter acesso a dados como:
- Boletim - notas e frequência do aluno. 
- Ocorrências - situações relacionadas ao comportamento e disciplina do aluno. 
- Desempenho - gráfico comparativo da média deste aluno em relação à sua turma.
- Estes dados são fornecidos por unidade letiva (bimestre ou trimestre), conforme a organização da instituição.

Assessoria & Consultoria 

                  A Omega Sistemas disponibiliza através de seus consultores informações atualizadas 
correspondente  a  área  educacional,  acompanhando,  treinando,  capacitando  e  orientando
pedagogicamente  para  que  seus  clientes  estejam sempre  em sintonia  com as  exigências  dos
principais  órgãos  governamentais  federais  (MEC)  e  estaduais  (SEDUC),  assim  como  outras
instituições não governamentais (Institutos Ayrton Senna e SesgranRio)
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Planos de Investimentos 

Valores  mensais  de  locação,  correspondentes  a  implantação  e  licença  de
utilização dos sistemas de gestão educacional  (Escola Campeã,  Escola Server,  Escola
Net)  nas  unidades  educacionais  (creches,  escolas,  secretaria  de  educação)  da  rede
municipal para atender 1700 alunos no valor de R$ 5,00 (Cinco Reais) por aluno.

Sistemas                                                                                           Valores do Investimento

Módulo Básico Educacional (Mês)...………………………………………………………..………...R$    8.500,00

Módulo Básico Educacional (Anual)……………………………………………………..………….. R$ 102.000,00

Serviços referentes a Implantação (Valor único)……................................……………..R$    17.000,00

Proposta válida por 60 dias.

Dúvidas  e  esclarecimentos  entrem  em  conto  pelos  telefones  (65)  3326.1873  ou  celular  (65)
3326.9502.

Sem mais, agradecemos pela cordial atenção.

                                                                            
Primavera – PA, 13 de Março de 2019.

                                                

                                                                            Márcio Oliveira Barros
                                                                            Consultor de Vendas
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