CNE Aprova Credenciamento de EAD da
UNINASSAU de Maceió e Novas Unidades em
Macapá e Campo Grande
Recife, 10 de maio de 2017, Ser Educacional (BM&FBOVESPA SEER3, Bloomberg
SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil
e líder nas regiões Nordeste e Norte, anuncia que o Conselho Nacional de Educação
(CNE) aprovou em reunião pública realizada na data de hoje, o Credenciamento de Ensino
a Distância (EAD) da UNINASSAU de Maceió e das unidades de Macapá e Campo
Grande. Os dois credenciamentos se juntam aos de Brasília e Arapiraca já aprovados pelo
CNE.
O EAD da UNINASSAU de Maceió conta com 29 polos, sendo que 21 na região nordeste,
6 no norte e 2 no centro-oeste.
A Companhia aguarda a publicação das portarias para definir a data de início das
operações dos polos e das unidades.
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SOBRE O GRUPO SER EDUCACIONAL
Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (BM&FBOVESPA SEER3,
Bloomberg SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA) é um dos maiores grupos privados de educação do
Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados. A Companhia oferece cursos de
graduação, pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em 18 estados, em uma
base consolidada de mais de 157 mil alunos. A Companhia opera sob as marcas Faculdades
Maurício de Nassau, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, Faculdades Joaquim
Nabuco, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau, UNG (Universidade UNG),
UNAMA/FIT (Universidade da Amazônia) e UNIVERITAS – Centro Universitário e Faculdades
Universus Veritas, por meio das quais oferece mais de 1.200 cursos.
Este comunicado pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio,
estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do Grupo
Ser Educacional. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas
expectativas da administração do Grupo Ser Educacional. Tais considerações futuras dependem,
substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de
divulgação arquivados pelo Grupo Ser Educacional e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem
aviso prévio.

