
Estimados Pais e/ou Responsáveis!

O Colégio Dom Feliciano comunica à comunidade escolar a contratação e implantação do novo

Sistema de Gestão Acadêmica e Financeira, que, a partir deste ano, passa a ser GVcollege, ferramenta da

GVdasa, uma empresa com mais de 30 anos de atuação fornecendo soluções inteligentes para a gestão

educacional.

Certos de que a implantação do novo sistema atende ao crescimento Institucional dos últimos anos,

esperamos fornecer à comunidade escolar uma significativa melhoria em nossos meios de comunicação,

gestão e desenvolvimento da educação. Contamos com a compreensão de todos, uma vez que esse processo

de implantação ainda levará alguns meses, para que todos os dados estejam disponíveis na nova base de

dados. 

Informamos que, a partir do dia 09/06/2022, o acesso ao Portal e ao APP Mentor será descontinuado e,

a partir do mês de Julho/2022, o novo GVcollege passa a ser o Portal oficial do Colégio, trazendo uma

ferramenta mais ágil e prática.

Os boletos dos meses de junho a agosto de 2022 já estão disponíveis para impressão. Observe que as

datas de vencimento seguem as mesmas; apenas a emissão e o envio dos boletos foram antecipados,

portanto, estão disponíveis no Portal do Responsável Financeiro até o dia 09/06/2022. A Tesouraria fez o envio

dos arquivos em PDF na última semana ao e-mail cadastrado dos responsáveis financeiros.

Sobre os Boletins e Pareceres, os mesmos estão disponíveis no Portal até dia 09/06. Após esta data,

os mesmos devem ser solicitados à professora titular, para os alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino

Fundamental, e para o professor Conselheiro, para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino

Médio. Para os Cursos Profissionalizantes, poderão ser solicitados na secretaria do Colégio.

Em caso de dúvidas, os setores de Tesouraria e Secretaria estão à disposição pelo telefone (51)

3488.1400 ou e-mail:

Tesouraria: financeiro@colegiodomfelciano.com.br Secretaria: secretaria@colegiodomfeliciano.com.br

Nos próximos dias, estaremos enviando uma apresentação do nosso sistema e orientações de acesso

do mesmo.

Agradecemos a compreensão e colaboração de todos, pois estamos sempre buscando melhorias.

Ir. Jane Segaspini

Diretora
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