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COMUNICADO AO MERCADO
Autorização de vagas de Medicina e Perspectivas da Captação

A YDUQS Participações S.A. (“Companhia”) - (B3: YDUQ3; OTC: YDUQY) informa a seus
acionistas, investidores e ao mercado em geral que foram expedidas, em 25 de fevereiro a
Portaria nº 501, de autorização de expansão de vagas do curso superior de graduação em
Medicina em Jaraguá do Sul e as Portarias nº 513 e 514 de 04 de março de 2022, de
autorização do curso superior de graduação em Medicina nas unidades de Ji-Paraná e
Iguatu. Além disso, a Companhia também informa a Perspectiva da captação para todos
os segmentos.

Autorização de 200 vagas de medicina
As 200 vagas anuais autorizadas representam um aumento de 15% (vs. 1.305 do 3T21),
totalizando atualmente 1.505 vagas/ano. Esse forte crescimento orgânico está em linha
com o que já vem sendo divulgado pela Companhia que poderá alcançar no pleno
potencial um total de até 2,3 mil vagas/ano (1).
Conforme esperado, a receita líquida e EBITDA da Companhia mostrarão alta nos próximos
anos, impulsionados pelo intenso crescimento orgânico do IDOMED (vertical de medicina),
que ainda tem um amplo potencial de expansão/maturação dos campi Mais Médicos.
Dessa forma, o segmento Premium se fortalece como um dos principais drivers de
crescimento da YDUQS nos últimos anos. Importante ressaltar que a expectativa da
Companhia é de fechar o ano de 2022 com uma base de graduação de medicina entre
7,1 – 7,5 mil alunos.
Nas unidades Ji-Paraná e Iguatu, o curso obteve autorização para 50 vagas anuais em
cada uma das instituições, podendo ainda ser contemplado com novas vagas, conforme
descrito no Edital do Programa Mais Médicos. Na unidade de Jaraguá do Sul, o curso
obteve uma expansão de mais 100 vagas anuais, além das 50 vagas anuais com as quais
funciona atualmente, totalizando 150 vagas anuais na unidade. A tabela abaixo mostra as
vagas anuais autorizadas em cada unidade e a sua previsão de captação.

(1)

Considerando expansão de vagas ao máximo permitido por editais (+100 vagas/ano) em todas as unidades Mais Médicos.

UF

Vagas

Presidente Vargas

Unidades

RJ

240

Città

RJ

170

Juazeiro do Norte

CE

100

Ribeirão Preto

SP

76

Teresina

PI

110

Alagoinhas

BA

65

Jaraguá do Sul

SC

Juazeiro

150

BA

155

Angra dos Reis

RJ

89

Canindé

CE

50

Cáceres

MT

50

Castanhal

PA

50

Quixadá

CE

50

Açailândia

MA

50

Ji-Paraná

RO

50

Iguatu

CE

50

Total autorizadas/em operação

Previsão Captação

~50% captação em 2022.1

~50% captação em 2022.1

1.505

Captação das demais unidades de negócio - Perspectivas operacionais
Em linha com os avanços de medicina, a captação das demais unidades de negócio
também se inicia com desempenho positivo, mesmo com os gastos de Vendas e Marketing
abaixo do realizado no primeiro trimestre de 2021.
No momento, estamos na segunda metade do período de captação no segmento
presencial e já passamos o número de todos os alunos captados no primeiro semestre de
2021, sendo que a captação se encerra apenas em abril de 2022. O mesmo
comportamento se repete para o segmento Premium (medicina e IBMEC).
O segmento digital também segue forte já no primeiro trimestre, sendo que no momento já
alcançamos mais do que o total do 1T21, com a captação deste segmento se encerrando
em março de 2022.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2022.
Eduardo Haiama
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

(1)

Considerando expansão de vagas ao máximo permitido por editais (+100 vagas/ano) em todas as unidades Mais Médicos.

