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Disclaimer
O material divulgado pela Companhia reflete as expectativas dos administradores e poderá conter estimativas sobre eventos futuros.
Quaisquer informações, dados em geral, previsões ou planos futuros refletem estimativas e não podem ser tomados como dados concretos ou
promessa perante o mercado. A Ser Educacional não será responsável por quaisquer decisões de investimentos, operações ou alterações
nas posições dos investidores tomadas com base nas informações e dados aqui divulgados. Da mesma forma, fica claro que o material ora
divulgado poderá sofrer alterações sem prévio aviso.
O presente material foi elaborado pela Ser Educacional S.A. (“Ser Educacional" ou a "Companhia") de acordo com as mais rígidas normas
nacionais e internacionais aplicáveis ao setor e inclui determinadas declarações prospectivas que se baseiam, principalmente, nas atuais
expectativas e nas previsões da Ser Educacional quanto a acontecimentos futuros e tendências financeiras que atualmente afetam ou
poderiam vir a afetar o negócio da Ser Educacional, não representando, no entanto, garantias de desempenho no futuro. Elas estão
fundamentadas nas expectativas da administração, envolvendo uma série de riscos e incertezas em função dos quais a situação financeira
real e os resultados operacionais podem vir a diferir de maneira relevante dos resultados expressos nas declarações prospectivas. A Ser
Educacional não assume nenhuma obrigação no sentido de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva.
Esta apresentação é divulgada exclusivamente para efeito de informação e não deve ser interpretada como solicitação ou oferta de compra ou
venda de ações ou instrumentos financeiros correlatos. De igual modo, esta apresentação não oferece recomendação referente a
investimento e tampouco deve ser considerada como se a oferecesse. Ela não diz respeito a objetivos específicos de investimento, situação
financeira ou necessidades particulares de nenhuma pessoa. Tampouco oferece declaração ou garantia, quer expressa, quer implícita, em
relação à exatidão, abrangência ou confiabilidade das informações nela contidas. Esta apresentação não deve ser considerada pelos
destinatários como elemento que substitua a opção de exercer seu próprio julgamento. Quaisquer opiniões expressas nesta apresentação
estão sujeitas a alteração sem aviso e a Ser Educacional não têm a obrigação de atualizar e manter em dia as informações nela contidas.
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TIMELINE ACADÊMICO – SER EDUCACIONAL
DOL
(Disciplina
Online)

Estudos
Dirigidos
Início do uso da
tecnologia de informação
nos cursos de
graduação.

Início da modalidade à
distância para disciplinas
nos cursos presenciais.

2008

PósGraduação
EAD
Início dos cursos de pósgraduação ofertados 100%
na MODALIDADE A
DISTÂNCIA.

2012
2010
Prova
Colegiada
1.0

Implantação do Sistema de
avaliação colegiado. Cada
unidade iniciou a construção
do seu próprio banco de
questões.

Prova
Colegiada
2.0
Unificação das Matrizes
Curriculares, Planos de
Ensino e Início da criação
do banco nacional de
questões.

2015
2014

Graduação
EAD
Início dos cursos de
graduação ofertados 100%
na MODALIDADE A
DISTÂNCIA.

Metodologias
Ativas
Numa perspectiva de formação
integral e contínua dos
docentes e discentes o projeto
objetivou colaborar com mais
um espaço de discussão e
experimentação de práticas
pedagógicas.

2017

2016
2015
Stricto
Sensu

Gestão do Stricto Sensu a
partir da aquisição da
UNAMA e UNG.

2016

2020

Semipresencial

Metodologia
Híbrida

Início dos cursos de
graduação ofertados 100%
na MODALIDADE
SEMIPRESENCIAL.

Início da implantação da
metodologia híbrida com a
construção de guias
personalizadas das
disciplinas, bem como a
utilização do ambiente
virtual de aprendizagem –
AVA.

CONHEÇA O UBÍQUA: EDUCAÇÃO ONIPRESENTE
(liquidplatform.com)

CONCEITO

EDUCAÇÃO
ONIPRESENTE
CONHECIMENTO ACESSÍVEL EM TODA PARTE,
A TODO MOMENTO. PARA TODOS!
O Ubíqua potencializa as conexões: estar conectado
em todo lugar, em todos os espaços de
aprendizagem, online e offline, presencial e digital,
remoto e híbrido, possibilitando experiências
criativas, modernas, interativas e colaborativas.

O nome UBÍQUA é uma referência ao conceito
criado pelo cientista de informática norte americano
Mark Weiser. O projeto oferece aos estudantes e
professores diferentes espaços de ensino e
aprendizagem.

UBÍQUA PERMITE FLEXIBILIDADE NA CRIAÇÃO DE CURSOS, COMBINANDO
EXCELÊNCIA PEDAGÓGICA, TECNOLOGIA E TREINAMENTO DOS DOCENTES
Plataforma completa com 100% do
conteúdo programático do curso
Oferta híbrida flexível para
qualquer tipo de modalidade
de ensino (%presencial x
online) ou curso (graduação,
pós e livres)

Treinamento dos docentes
para utilização das
metodologias ativas
Educação Onipresente

Aulas presenciais em unidades
digitais e uso de aplicativos de
aprendizagem em sala de aula
Tutoria permanente para orientar
ambientação e socialização no AVA

Conteúdo digital criativo e
interativo, com jogos, vídeos,
atividades e metodologia
inovadora

Modelo acadêmico flexível:
criação de modelos educacionais inovadores e com resultados já
no curto prazo

Ensino
Híbrido

Cursos
Digitais

Singular
Tech
School

Lifelong
learning

Cursos
Livres

CONCEITO
CONECTADO

CONTEÚDOS

O PROFESSOR

40%

100%

60%

da carga horária é
entregue online de
forma colaborativa e
moderna pela UBÍQUA.

dos conteúdos da
UBÍQUA são criativos e
interativos, com jogos,
vídeos, atividades e
metodologia inovadora.

da carga horária
presencial é direcionada
também para o
acompanhamento e
orientação dos alunos, a
partir dos conteúdos da
UBÍQUA, numa
integração entre os dois
ambientes.

Cada disciplina de 60h
tem 20h destinadas
para a UBÍQUA.

PADRÃO
Os cursos terão suas
turmas de 1º, 2º e 3º
períodos com
disciplinas e matrizes
contempladas pela
UBÍQUA.
A mudança é gradativa
e eficiente.

Cursos Digitais em pleno rampup comercial
Novos portais para cursos de
graduação e pós digitais

Parceria comercial Magalu

Principais características da
nova linha de Cursos Digitais

aprendizado
non-stop

formatura
acelerada

aderente à
regulação
do MEC

metodologias
ativas e
interativas

mobile first
experience

coaching
acadêmico
online

aprendizagem
individualizada

início das aulas
comercialização
na confirmação
100% digital
da compra

Academia de aceleração;
trilhas de aprendizagem e desafios
nacionais;
empresas atuam dentro da Singular:
E GOOGLE
.
IBM,,ORACLE
ORACLE
e GOOGLE.

Eventos Recentes e
Avenidas de Crescimento
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EVENTOS RECENTES E STATUS CAPTAÇÃO 2021.1

4T20
Closing UNIFACIMED e UNIJUAZEIRO (Nov/20)
Recebimento dos R$180 milhões da multa
de Go shop da transação com a Laureate

Status Captação 2021.1
Aprox. 40% do processo de captação concluído

Presencial
Em linha com a margem de

2021
Integração da UNESC (fev/21) e UNIFASB (2021.1)
Pipeline de M&As ainda aquecido com
novas transações em fase de negociação de
contrato e diligência em exclusividade
Captação 100% no modelo Ubíqua

segurança do orçamento 2021

EAD
Acima da margem de segurança

do orçamento 2021

SÓLIDAS AVENIDAS DE CRESCIMENTO NO ENSINO
SUPERIOR BRASILEIRO
Crescimento orgânico da base
de polos EAD e da nova oferta
de cursos digitais

Crescimento orgânico da base
de unidades digitais em especial
no interior das regiões NE e N

Desenvolvimento da
plataforma
de saúde e base de
alunos dos cursos de
medicina

Criação de novos canais
de distribuição de cursos
e entrada no segmento
de lifelong learning

Desenvolvimento da matriz
curricular permitirá a criação de novos
cursos e novos formatos de
certificação

Educação Onipresente

M&A
Novas aquisições
e geração de sinergias
das aquisições recentes
17

Sessão de Perguntas
e Respostas
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