


Geração de
Desconto em Massa



Desconto

Chama-se desconto à diferença entre o Valor Nominal de um título 
(Valor Futuro) “VF” e o Valor Presente ou Atual “VP” deste mesmo título 

[D = VF – VP]. 

Ou seja, realizar uma "abatimento" do valor nominal.

No Giz existem várias maneiras de aplicar os descontos cadastrados no 
sistemas e vou apresentar uma delas:

Desconto em Massa



O que é Desconto em 
massa?

Desconto em massa é o procedimento realizado para adicionar e/ou 
remover um desconto para vários alunos ao mesmo tempo.



Procedimento de Inclusão 
de Desconto em Massa



Necessário preencher o filtro inicial informando os dados da instituição.

Em Atualizar débitos até, informar até que dia (data) os débitos do alunos serão atualizados.

Marcar a opção de Considerar somente turma principal para vincular o descontos apenas

a essa turma do aluno.



Selecionar os alunos que receberão o desconto. 
Em seguida selecionar qual desconto será vinculado ao aluno, ao lado direito da tela. 
Se o desconto for do tipo FIXO, já vem com o valor ou % preenchido e não permite 

alterações; se for do tipo LIVRE, permite alterações do valor e/ou %; e se for do tipo 
MÁXIMO, permite alteração até o valor máximo cadastrado em Cadastros | Tipos de 

Descontos.
Informar data de validade inicial e final do desconto.

Inserir o desconto.

Obs.: O campo Responsável ficará habilitado apenas se o desconto for do tipo 
Reembolsável.



Caso algum aluno já tenha desconto vinculado, o sistema irá verificar se o novo desconto somado 
ao anterior, excederá 100%. Caso isso ocorra, o novo desconto não será vinculado e uma 

mensagem será exibida informando quais alunos não receberam o novo desconto.



Após esse procedimento já é possível visualizar os descontos vinculados ao aluno, na 
aba de Descontos Período Atual.



Procedimento de Exclusão 
de Desconto em Massa



Para realizar a remoção de um desconto, para um ou vários alunos, é necessário 
selecionar o Desconto que será removido, para que o botão Remover desconto seja 

habilitado. 



Ao clicar em Remover desconto o sistema emite uma mensagem para que seja 
confirmada a exclusão do desconto para os alunos selecionados.



A tela de Cadastro de Desconto em Massa 
apresenta  8 subabas de informações diversas do 

aluno, são elas:



Subaba Descontos período atual:

Exibe quais descontos o aluno possui no período letivo.



Subaba Descontos anteriores:

Exibe quais descontos o aluno tinha no período letivo anterior.



Subaba Taxas extras:

Exibe quais taxas estras estão vinculadas ao aluno.



Subaba Anotações cobrança:

Exibe as anotações que foram inseridas na cobrança do aluno.



Subaba Histórico pagamentos:

Exibe o histórico totalizador dos pagamentos já realizados pelo aluno.



Subaba Ocorrências:

Exibe as ocorrências comportamentais e pedagógicas aplicadas ao aluno.



Subaba Histórico escolar:

Exibe o histórico escolar do aluno.



Subaba Coeficiente de rendimento:

Exibe o coeficiente escolar do aluno e através do botão Calcular Coeficiente, o 
sistema realiza o cálculo do mesmo.



A tela de cadastro do Desconto em Massa possui também a aba de Resumo de 
descontos já concedidos. 

Nessa aba o sistema exibe todos os descontos já concedidos pela instituição.

Na parte inferior da tela, exibe outras informações referente aos descontos que foram 
concedidos pela instituição.

● Quantidade de alunos matriculados;
● Quantidade de alunos com desconto;

● Equivalente de alunos gratuitos;
● Equivalente de alunos pagantes

● Percentual de alunos com desconto
● Percentual de equiv. Alunos gratuitos

● Percentual de alunos pagantes.
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