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Ultramax Gestão Escolar – Novidades #2 Janeiro/2017 
 

Segue abaixo algumas novidades do sistema: 

-Área do professor: Cadastro de avaliações: Opção para quando 

incluir uma avaliação incluir para todos os períodos (bimestre, 

trimestre, semestre e etc) de uma só vez. 

No cadastro de avaliações, ao incluir uma avaliação marque as opções abaixo para incluir a 

mesma avaliação em todos os períodos: 
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Caso queiram cadastrar a avaliação sem a data de realização, podem configurar conforme 

abaixo: 

 

 

-Área do professor: Cadastro de fórmulas: Opção para gravar as 

fórmulas para todos os bimestres de uma vez só. 

No cadastro de avaliações/fórmulas, é possível gravar a fórmula para todos os períodos: 
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-Área do professor: Opção para configurar mais de um professor 

por disciplina na turma. 

Para configurar, na manutenção da turma clique em “Mostrar/Ocultar” conforme abaixo e 

selecione os demais professores da turma: 
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-Alerta: Criado alerta para receber por e-mail ou visualizar na 

tela inicial do sistema as matrículas canceladas/alunos 

transferidos nos últimos 30 dias. 

Acesse o menu Tabelas -> Perfil de acesso, clique no perfil e marque a opção “Alerta - 

Cancelamento de matrícula” para o perfil dos colaboradores que devem ver essa mensagem 

na tela inicial. 

Para receberem por e-mail, certifique-se de que no menu Tabelas -> Colaborador está 

preenchido o endereço de e-mail e de que as configurações de e-mail do seu sistema estão 

todas configuradas. 

 

Lembrando também dos procedimentos para encerrar o período de 2016 no sistema e iniciar 

2017. 

Vejam os tutoriais abaixo: 

http://www.ultramax.com.br/Tutorial/GestaoEscolar/ADMINISTRATIVO/GE_001_002_Procedi

mentos_para_iniciar_e_encerrar_o_per%C3%ADodo_letivo.pdf 

http://www.ultramax.com.br/Tutorial/GestaoEscolar/ADMINISTRATIVO/GE_001_009_Procedi

mentos_para_iniciar_o_per%C3%ADodo_letivo.pdf 
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