Ser Educacional anuncia a criação do b.Uni
Primeira fintech de contas digitais do ensino superior brasileiro iniciará operações em
dezembro com oferta de produtos e serviços financeiros digitais e cashbacks
Recife, 24 de novembro de 2021 – O grupo Ser Educacional, um dos maiores grupos privados de
educação do Brasil, dá mais um passo em sua estratégia de diversificação de serviços e criação de um
ecossistema que reúna todas as possibilidades para seu público. Nesse sentido, a Companhia anuncia o
lançamento do b.Uni, a primeira fintech do setor de educação superior, que oferecerá soluções
financeiras digitais para os estudantes.
De acordo com Janguiê Diniz, fundador e Presidente do Conselho da Ser
Educacional, o lançamento do b.Uni tem como objetivo inserir o aluno no
mercado financeiro. “Trata-se da primeira fintech de contas digitais lançada
por uma instituição de ensino superior no Brasil, uma ideia inovadora porque
vamos nos dedicar a criar produtos e serviços financeiros pensados para
alunos, incentivando sua vinda ao mercado financeiro por meio de nossa
oferta diferenciada e atrativa para esse público que conhecemos muito bem
suas necessidades e particularidades”.
Para Jânyo Diniz, CEO da Companhia, “nossa fintech será importante para a consolidação do ecossistema
de educação continuada, que combina marcas fortes e reconhecidas no mercado a um portfólio completo
de cursos em um modelo de distribuição omnichannel e experiência diferenciada aos alunos. Queremos
possibilitar aos estudantes o acesso a produtos e serviços financeiros, trazendo benefícios que visam
facilitar sua vida educacional, como cashback para aqueles que pagam suas mensalidades pontualmente,
contribuindo assim para o desenvolvimento de sua educação financeira”, explica.
Os benefícios vão para além dos usuários pessoas físicas. A Ser Educacional vai capturar sinergias em
seus serviços internos com a utilização do b.Uni para emissão de boletos da cobrança de mensalidades
dos estudantes e o pagamento de salários aos seus colaboradores pela plataforma, além da parceria com
outras empresas, gerando resultados em toda a sua cadeia produtiva.
“Oferecer benefícios também ao funcionário é sempre uma ótima
alternativa de torná-lo engajado dentro da Empresa, resultando na
retenção de talentos. Do ponto de vista geral, com o b.Uni, estamos
oferecendo aos usuários um portfólio de produtos e serviços financeiros de
forma digital. Alunos agora poderão substituir uma conta bancária
tradicional por uma conta digital, utilizando os mesmos recursos, mas sem
precisar ir ao banco. É comodidade e agilidade!”, destaca João Aguiar,
diretor financeiro do Ser Educacional e CEO do b.Uni. “As próximas etapas
do b.Uni envolvem a disponibilização de produtos diferenciados de crédito para esse segmento, além
de cartões de crédito, seguros e outros. É uma oportunidade para que os jovens possam, não apenas ter
serviços financeiros de forma fácil e rápida, mas também que a sua jornada no ensino superior seja
facilitada e completa”, complementa.
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SOBRE O GRUPO SER EDUCACIONAL
Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (B3 SEER3) 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 26 estados
e no Distrito Federal, em uma base consolidada de aproximadamente 240,0 mil alunos. A Companhia
opera sob as marcas: UNINASSAU, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau,
UNINABUCO - Centro Universitário Joaquim Nabuco, Faculdades UNINABUCO, Escolas Técnicas
Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau, UNIVERITAS/UNG, UNAMA – Universidade da Amazônia e
Faculdade da Amazônia, UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas, Faculdades
UNIVERITAS, UNINORTE – Centro Universitário do Norte, Centro Universitário de Ciências Biomédicas
de Cacoal – UNIFACIMED, UNIJUAZEIRO - Centro Universitário de Juazeiro do Norte, Sociedade
Educacional de Rondônia – UNESC, Centro Universitário São Francisco de Barreiras – UNIFASB, Centro
de Desenvolvimento da Medicina Veterinária e Hospital Veterinário DOK.
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.

Ser Educacional announces the creation of b.Uni
First Brazilian higher education digital account fintech will start operations in December offering
digital financial products and services and cashbacks
Recife, November 24, 2021 – Ser Educacional group, one of the largest private education groups in Brazil,
takes one more step in its strategy of diversifying its services and creating an ecosystem that brings
together all the possibilities for its audience. In this sense, the Company announces the launch of b.Uni,
the first fintech in the higher education sector, which will offer digital financial solutions for students.
According to Janguiê Diniz, Ser Educacional’s founder and Chairman of the
Board, b.Uni launch aims to introduce students to the financial market. "This is
the first digital accounts fintech launched by a higher education institution in
Brazil, an innovative idea, since we will be dedicated to creating financial
products and services designed for students, encouraging them to enter the
financial market through our differentiated and attractive offer for this audience
whose needs and particularities we know very well”.
For Jânyo Diniz, the Company’s CEO, “our fintech will be important for the consolidation of the continuing
education ecosystem, which combines strong and recognized brands in the market with a full portfolio of
courses in an omnichannel distribution model and a unique experience for students. We want to enable
access to financial products and services for students, bringing benefits aimed at facilitating their
educational life, such as cashback for those who pay their tuition fees on time, thus contributing to the
development of their financial education”, he explains.
Benefits go beyond individual users. Ser Educacional will capture synergies in its internal services by using
b.Uni to issue bills for the collection of tuition fees from students and the payment of salaries to its
employees through the platform, in addition to the partnership with other companies, thereby driving results
throughout its production chain.
“Offering benefits also to the employee is always a great alternative to
engage them within the company, resulting in talent retention. Overall, with
b.Uni, we are offering users a portfolio of digital financial products and
services. Students will now be able to replace a traditional bank account
with a digital account, using the same features, but with no need to go to
the bank. This means convenience and agility!”, highlights João Aguiar, Ser
Educacional’s CFO and b.Uni’s CEO. "The next steps of b.Uni involve the
provision of unique credit products for this segment, in addition to credit
cards, insurance and others. It is an opportunity for young people to not only access financial services
easily and quickly, but also to make their journey through higher education easier and more complete”, he
adds.
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ABOUT SER EDUCACIONAL GROUP
Founded in 2003 and headquartered in Recife, Grupo Ser Educacional (B3 SEER3) is one of the largest
private education groups in Brazil and leader in the Northeast and North regions in terms of number of
students enrolled. The Company offers undergraduate, graduate, vocational and distance-learning courses
in 26 states and the Federal District, with a consolidated base of around 240,000 students. The Company
operates under the following brands UNINASSAU, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de
Nassau, UNINABUCO - Centro Universitário Joaquim Nabuco, Faculdades UNINABUCO, Escolas
Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau, UNIVERITAS/UNG, UNAMA – Universidade da
Amazônia e Faculdade da Amazônia, UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas, Faculdades
UNIVERITAS, UNINORTE – Centro Universitário do Norte, Centro Universitário de Ciências Biomédicas
de Cacoal – UNIFACIMED, UNIJUAZEIRO – Centro Universitário de Juazeiro do Norte, Sociedade
Educacional de Rondônia – UNESC, Centro Universitário São Francisco de Barreiras – UNIFASB, Centro
de Desenvolvimento da Medicina Veterinária and Hospital Veterinário DOK.
This notice may contain forward-looking statements related to business prospects, estimates of operating
and financial results and the growth prospects of Grupo Ser Educacional. These are merely projections
and, as such, are solely based on the expectations of the Management of Grupo Ser Educacional. Such
forward-looking statements are substantially dependent on external factors, in addition to the risks
presented in the disclosure documents filed by Grupo Ser Educacional and are therefore subject to change
without prior notice.

