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COMUNICADO AO MERCADO
A Estácio Participações S.A. (“Estácio” ou “Companhia” - Bovespa: ESTC3) comunica, ao
mercado e ao público em geral, que foi a instituição de ensino superior escolhida pelo
Ministério da Educação (“MEC”) para receber os estudantes de Medicina da Universidade
Gama Filho, no Rio de Janeiro. Segundo o Edital de Transferência Assistida (“Edital”)
tratam-se de cerca de 2 mil alunos, que terão a possiblidade de se transferir para a Estácio.
É importante notar que este resultado deverá ser confirmado após realização de visita in
loco por uma comissão de avaliadores do MEC, que poderá validar a autorização de até
mais 170 vagas anuais de Medicina para a Estácio.
A Estácio também comunica, que assinou, no dia de ontem, termo de compromisso no
MEC, junto às instituições de ensino do Consórcio Rio Universitário – formado pela
Universidade Estácio, Universidade Veiga de Almeida e Faculdade de Tecnologia Senac Rio
(Fatec) –, criado para receber alunos dos demais cursos da Universidade Gama Filho e da
UniverCidade (Centro Universitário da Cidade).
Deste modo, da Universidade Gama Filho, além dos alunos do curso de Medicina, a Estácio
também receberá os alunos dos cursos de: Administração, Direito, Enfermagem, e
Obstetrícia, Farmácia, Psicologia, Automação Industrial, Engenharia de Controle e
Automação, Engenharia Mecânica, Petróleo e Gás, Filosofia, Geografia (Licenciatura e
Bachalerado), História (Bacharelado), Arquitetura e Urbanismo, Desenho Industrial,
Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão
Financeira, Matemática e Engenharia de Produção. Da UniverCidade, a Estácio receberá os
alunos dos cursos de: Dança, Letras (Espanhol, Inglês e Português), Teatro, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Produção, Sistema de Informação,
Engenharia Ambiental, Hotelaria, Ciências Contábeis, Jornalismo, Marketing, Publicidade e
Propaganda, Relações Internacionais e Desenho Industrial (Linha Programação Visual e
Linha Projeto do Produto).
Segundo o Edital, ao todo, cerca de 10 mil alunos, incluindo os alunos do curso de
Medicina, poderão se juntar à base de alunos da Estácio, já neste primeiro semestre de
2014, no Rio de Janeiro. Para isso, a Estácio apresentou um plano com detalhamento da
infraestrutura e estrutura curricular, que será apresentado aos universitários no início das
aulas, e informa que o plano de readequação das várias Unidades no Rio de Janeiro já teve
execução iniciada, totalizando investimentos de aproximadamente R$5 milhões.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2014.
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