Ser Educacional Obtém Liberação para Expansão
de seu Ensino a Distância
Recife, 21 de junho 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 Ministério da Educação (MEC)
publicou no Diário Oficial da União na data de hoje, a Portaria Normativa nº 11 que
permitirá ao grupo Ser Educacional expandir suas operações de Ensino a Distância (EAD).
A Portaria, que regulamentou o Decreto Presidencial nº 9.057 de 25 de maio de 2017,
prevê que Instituições de Ensino Superior (IES) que possuem credenciamento para EAD
com Conceito Institucional (CI) igual a 4 ou 5 possam abrir até 150 e 250 novos polos de
ensino a distância por ano, respectivamente.
Como a Companhia possui atualmente duas IES credenciadas para EAD cujo conceito
institucional (CI) de cada uma é 4 (UNINASSAU - Recife/PE e UNG/UNIVERITAS Guarulhos/SP), a nova Portaria, portanto, permitirá a expansão imediata das atividades no
segmento dos atuais 18 polos EAD para um total de até 318 polos.
Além disso, no mês de maio passado, a Companhia teve aprovado pelo Conselho Nacional
de Educação - CNE, o credenciamento do EAD do Centro Universitário Maurício de
Nassau – Maceió com 29 polos, aguardando a publicação da portaria de credenciamento.
Como a UNINASSAU de Maceió também tem Conceito Institucional 4, tão logo seja
publicada a portaria, estará apta a abrir mais 150 polos, totalizando, apenas para a
UNINASSAU Maceió a quantidade de 179 polos, que somando aos 318 da UNINASSAU
Recife e UNG/UNIVERITAS, alcançará a casa de até 497 polos em operação.
Ademais, a Universidade da Amazônia – UNAMA, que também possui conceito
institucional (CI) 4, já teve seu processo de credenciamento de EAD aprovado pelo
INEP/MEC, com 10 polos, obtendo conceito de credenciamento 5, aguardando apenas
seja relatado pelo Conselho Nacional de Educação – CNE para publicação da portaria. O
que implica dizer que a UNAMA terá autorização para abrir, tão logo seja publicada a
portaria, 160 polos de EAD, que somados aos 497 polos da UNINASSAU Recife, Maceió e
UNG/UNIVERITAS totalizariam até 657 polos em operação.
Segundo Janyo Diniz, Presidente do Grupo Ser Educacional, “trata-se de excelente notícia
para nossa companhia e partir de agora poderemos iniciar a implantação definitiva do
nosso plano de atingir um grande número de polos de EAD para poder competir
efetivamente no mercado de ensino a distância e ajudar, ainda mais, o País a se
desenvolver. Com a nova regulamentação, poderemos levar nossas reconhecidas marcas

a diversas cidades, em todas as regiões do País, com qualidade de ensino aliada às
modernas práticas de ensino a distância.”
“Nossa expansão das atividades EAD deverá iniciar principalmente nas regiões Nordeste e
Norte, com a marca UNINASSAU, e no Sudeste e Sul, com a marca UNIVERITAS. Nosso
objetivo será lançar aproximadamente 100 novos polos nesse segundo semestre e a partir
de 2018 acelerarmos esse ritmo até atingir o total de polos aprovados pela legislação em
vigor”, completou Diniz.

Contatos Relações com Investidores
Rodrigo de Macedo Alves e Geraldo Soares de Oliveira Júnior
(+55 11) 2769 3223 | ri@sereducacional.com | www.sereducacional.com/ri

Contato Imprensa
Silvia Fragoso | (+55 81) 3413-4643 | silvia.fragoso@sereducacional.com

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
UNINASSAU, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, Faculdades Joaquim
Nabuco, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau, UNG/UNIVERITAS, UNAMA Universidade e Faculdade 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.

