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EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2018
No dia 15 de março de 2018, às 12:00h, reuniram-se no Campus Conceição, uma das
controladas da Estácio Participações S.A., situado na cidade de São Paulo, no estado de São
Paulo, na Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n° 673, Jabaquara (“Estácio” ou
“Companhia”). Presentes todos os conselheiros de administração e os mesmos subscrevem
à presente. Como convidados, os Diretores Executivos da Companhia: Srs. Pedro Thompson
Landeira de Oliveira (Diretor Presidente), Leonardo Moretzsohn (Diretor Financeiro), e
Alberto Senna Santos (Diretor Jurídico e de Compliance e secretário da mesa), e o
representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“E&Y”), Sr. Fernando
Magalhães. Foram deliberados os seguintes temas e os Srs. Conselheiros de Administração
aprovaram, por unanimidade de votos, sem reservas e sem ressalvas o que segue: 1. Após
apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e do Relatório Anual e Contas da
Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e, com base
nas informações prestadas pela Administração e pelos Auditores Independentes, e, em face
da manifestação favorável do Comitê de Auditoria e Finanças e dos Conselheiros Fiscais,
manifestar-se favoravelmente, nos termos do inciso V do artigo 142 da Lei nº 6.404/76, à
aprovação das referidas Demonstrações Financeiras, as quais serão submetidas à
deliberação da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”). 2. Ato contínuo, o Conselho de
Administração autorizou a divulgação e publicação das Demonstrações Financeiras da
Companhia, do Relatório Anual e Contas da Administração e dos Pareceres do Comitê de
Auditoria e Finanças e do Conselho Fiscal, ora apreciados, mediante remessa à Comissão
de Valores Mobiliários e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 3. Aprovar, por unanimidade, a
proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 2017 apresentada
pela administração da Companhia, incluindo a constituição de Reserva Legal, a distribuição
de dividendos, e a destinação do saldo à Reserva para Efetivação de Novos Investimentos,
a qual será submetida à AGO, nos exatos termos apresentados, registrando-se a
manifestação favorável do Conselho Fiscal da Companhia à sua aprovação. 4. Aprovar, por
unanimidade, o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$8.946.000,00 (oito
milhões, novecentos e quarenta e seis mil reais), mediante a capitalização de saldo de
reserva de lucros, sem a emissão de novas ações (“Aumento de Capital”), para adequar o
saldo de reservas ao limite previsto no art. 199 da Lei das Sociedades por Ações e no
estatuto social da Companhia, tendo em vista a proposta de destinação do lucro líquido do
exercício de 2017 constante das demonstrações financeiras e ora aprovada. Depois de
ouvidos os membros do Conselho Fiscal, que se manifestaram favoravelmente acerca da
proposta, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, nos termos do art.6º
do estatuto social e dentro do limite de capital autorizado, o Aumento de Capital, passando
o capital social da Companhia de R$1.130.941.263,22 (um bilhão, cento e trinta milhões,

novecentos e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos)
para R$1.139.887.263,22 (um bilhão, cento e trinta e nove milhões, oitocentos e oitenta e
sete mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), sem modificação do
número de ações. A correspondente alteração ao estatuto social da Companhia será
proposta à assembleia geral de acionistas oportunamente. 5. Apreciar e aprovar a proposta
da administração para composição do Conselho de Administração da Companhia, para
mandato que se encerrará na AGO de 2020, registrando-se o recebimento, por este
Conselho de Administração, das declarações dos candidatos atestando o seu
enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento
do Novo Mercado, ora verificada. A referida proposta será divulgada quando da publicação
do Manual de Acionistas para a AGO de 2018. 6. Apreciar e aprovar a proposta da
administração para composição do Conselho Fiscal da Companhia, caso os acionistas, em
Assembleia Geral, decidam pela sua instalação. A referida proposta será divulgada quando
da publicação do Manual de Acionistas para AGO de 2018. 7. Convocar Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada, em 18 de abril de 2018, às 15 horas, para deliberar sobre as
matérias constantes da minuta do Edital de Convocação ora apresentada, que inclui os
temas tratados nesta reunião que dependem de deliberação assemblear, ficando, ainda, a
Administração da Companhia devidamente autorizada a tomar todas as providências
necessárias para a divulgação e publicação do referido Edital de Convocação.
Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do
Conselho de Administração da Companhia.
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