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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA – ILHA DO FOGO 

NOTÍCIA VEICULADA PELO JORNAL DA NOITE DA TCV, DE 22 DE MARÇO DE 2021 
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Praia, 12 de abril de 2021 

 

 

A Agência Reguladora do Ensino Superior (ARES), autoridade administrativa independente, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com competência para a 

regulação, acreditação e avaliação do ensino superior em Cabo Verde - tomou conhecimento 

de que o Centro Educativo Escola Materna (CEEM), sediado na ilha do Fogo, já disponibiliza 

cursos de pós-graduação à distância, graças à parceria com a Uniftec - Centro Universitário e 

Faculdades. Que já estariam matriculados na pós-graduação em regime a distância cerca de 

quinze (15) licenciados da ilha do Fogo, de entre os quais o próprio Diretor do CEEM, Sr. 

Valdir Miranda. A notícia veicula ainda que a ilha do Fogo deveria receber, antes do final de 

março, a visita do administrador da Uniftec - Centro Universitário e Faculdades do Brasil que, 

na cidade da Praia, recebe o nome de Praia Business School. 

 

A ARES, no cumprimento das suas atribuições, vem por este meio informar todos os 

interessados e o público em geral que o Centro Educativo Escola Materna (CEEM), na ilha 

do Fogo e a Praia Business School (PBS), na cidade da Praia, não se encontram acreditadas 

para ministrar ensino superior (presencial ou a distância), em Cabo Verde, não estando, 

portanto, integradas no sistema de ensino superior, nomeadamente com poderes de atribuição 

de graus académicos e diplomas dotados de valor oficial, sendo irrelevantes, para todos os 

efeitos, os registos de atos académicos praticados nesses estabelecimentos. 
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