ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 33.3.0028205-0
CNPJ/MF Nº 08.807.432/0001-10

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2009
1.

Data, hora e local: No 16º (décimo sexto) dia do mês de janeiro de 2009, às 15:00
horas, na sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), situada na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434, Bloco 07,
Salas 201 e 202, Barra da Tijuca.

2.

Presenças: Srs. Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti, João Baptista de Carvalho
Athayde; Victorio Fernando Bhering Cabral; Alcyr Cabral Simões; Fersen Lamas
Lambranho; Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano; Eduardo de Mesquita
Samara e Maurício Luis Luchetti.

3.

Mesa: Presidente, o Sr. Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti; Secretário, Sr. João
Baptista de Carvalho Athayde.

4.

Ordem do dia: (i) Apreciação de renúncia apresentada pelo Diretor de Mercado da
Companhia e eleição de seu respectivo substituto; (ii) Autorização para celebração de
contratos de locação de imóveis residenciais destinados à transferência de domicílio
de administradores da Companhia ou prestação de garantias em referidas locações; e
(iii) Autorização para celebração de Termo de Aditamento ao Memorando de
Entendimentos firmado entre a Companhia e acionistas controladores em 07 de abril
de 2007.

5.

Deliberações: Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade e sem reservas ou
ressalvas, as seguintes deliberações:
(i) Foi apreciada a renúncia apresentada pelo Diretor de Mercado, Sr.
Alexandre Pinto Ferraz, tendo sido expressamente aceita a referida renúncia,
bem como consignados os votos de agradecimento ao ex-Diretor pelos
relevantes serviços prestados à Companhia. Ato contínuo, foi aprovada a eleição
do Sr. Antônio Higino Viegas, brasileiro, casado, graduado em Marketing,
portador da carteira de identidade nº 8548577-9, inscrito no CPF/MF sob o nº
115.098.418-06, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com

escritório na Av. das Américas, nº 3434, Bloco 07, Salas 201 e 202, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro, como Diretor de Mercado da Companhia, o qual tomou
posse, neste ato, nos termos da lei e da regulamentação aplicável, para exercer o
seu respectivo mandato pelo prazo de 02 (dois) anos a contar desta data, de
acordo com o Estatuto Social da Companhia;
(ii) Fica a Diretoria Executiva autorizada a celebrar, em nome da Companhia ou
de quaisquer de suas empresas controladas, contratos de locação de imóveis
destinados à residência de administradores que sejam domiciliados em
localidades diversas daquela onde está localizada a sede da Companhia e que
venham a se transferir para o Estado do Rio de Janeiro para exercício de suas
atribuições, assim como fica autorizada a prestar garantia fidejussória, em nome
da Companhia, em contratos com o mesmo objeto e nas mesmas circunstâncias
acima mencionadas, firmados diretamente por quaisquer de seus
administradores ou empresas controladas, ficando, ainda, ratificados quaisquer
atos praticados ou instrumentos firmados neste sentido; e
(iii) Fica a Diretoria Executiva autorizada a celebrar Termo de Aditamento ao
Memorando de Entendimentos firmado entre a Companhia e acionistas
controladores em 07 de abril de 2007, para alterar as condições relativas à
possível aquisição da Escuela de Informática, instituição de ensino instalada na
Cidade de Montevideo, Uruguai, controlada por parte dos atuais acionistas
controladores da Companhia, cujos termos e condições serão oportunamente
divulgados pela Companhia.
Atesto que as deliberações aqui transcritas são fiéis ao original lavrado no “Livro de
Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração” da Companhia.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2009.

João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário da Reunião

