ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 08.807.432/0001-10
NIRE: 33.3.0028205-0
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18.10.2010
1.

Data, hora e local:
Em 18.10.2010, às 10h00, na sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”).

2.

Presenças:
Srs. Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, João Baptista de Carvalho Athayde, Fersen
Lamas Lambranho, Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti, João Cox Neto, Sérgio Carvalho Dias
Carneiro e Maurício Luis Luchetti, representando a totalidade dos membros do Conselho de
Administração.

3.

Mesa:
Sr. Antônio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano (Presidente); Sr. João Baptista de Carvalho
Athayde (Secretário).

4.

Ordem do dia:
Deliberar sobre:
(i)
(ii)
(iii)

5.

aprovar a aquisição de Instituição de Ensino Superior;
autorização à Diretoria, para prática dos atos necessários à formalização de referida
aquisição, inclusive a sua divulgação ao mercado por meio da publicação de Fato
Relevante; e
aprovação do texto do Fato Relevante.

Deliberações tomadas por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas:
Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos,
deliberaram:
(i)

aprovou-se a aquisição, através da controlada IREP Sociedade de Ensino Superior,
Médio e Fundamental Ltda., pelo valor total de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
reais), incluindo pagamento aos sócios e assunção de obrigações da empresa, da
totalidade das quotas do capital social da SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZÔNIA
LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, na

Rua Jornalista Humberto Silva 308, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda sob o n.º 03.536.667/0001-00 ("Sociedade"). A Sociedade é a
mantenedora da Faculdade Atual da Amazônia – FAA ("FAA"), instituição com sede e
campus na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima. A operação será efetivada quando
do cumprimento de todas as condições precedentes contratualmente previstas.

6.

(ii)

Fica autorizada a prática, pela Diretoria Executiva, de todos os atos necessários à
implementação e formalização da referida aquisição, inclusive a sua imediata
divulgação ao mercado por meio de publicação de Fato Relevante.

(iii)

Fica aprovado o texto do Fato Relevante a ser publicado em 19 de outubro de 2010,
que passa a fazer parte integrante desta ata, como Anexo I.

Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a
presente ata lavrada, lida, conferida e assinada por todos os conselheiros presentes e pelo
secretário.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2010.

João Baptista de Carvalho Athayde
Secretário

ANEXO I DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 18.10.2010.
ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 08.807.432/0001-10
NIRE: 33.3.0028205-0
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

FATO RELEVANTE
Estácio Participações S.A. (“Estácio” ou “Companhia” - Bovespa: ESTC3), em cumprimento ao
disposto no parágrafo 4º do Art. 157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 358/02 e alterações
posteriores, informa ao mercado e ao público em geral que, através da sua sociedade controlada
IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. (“IREP”), adquiriu, em 18 de
outubro de 2010, a totalidade das quotas do capital social da SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL

DA

AMAZÔNIA LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, na Rua
Jornalista Humberto Silva 308, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda sob o n.º 03.536.667/0001-00 ("Sociedade"). A Sociedade é a mantenedora da Faculdade
Atual da Amazônia – FAA ("FAA"), instituição com sede e campus na cidade de Boa Vista, Estado
de Roraima.
O valor da transação foi de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), incluindo pagamento aos
sócios e assunção de obrigações da empresa. A operação será efetivada quando do cumprimento
de todas as condições precedentes contratualmente previstas.
Em setembro de 2010, a FAA possuía 4.500 alunos matriculados em seus cursos presenciais de
graduação e pós-graduação, sendo a instituição líder em ensino superior privado do Estado de
Roraima, com uma participação de mercado estimada em 40%.
A transação sinaliza a retomada da estratégia de aquisições como parte importante do
planejamento de longo prazo da Companhia, após o período de reestruturação e investimento em
melhorias de processos internos pelo qual passou nos últimos anos.

Dessa forma, a aquisição da FAA contribui para aumentar a presença da Estácio em regiões de
alto crescimento e fortalecer sua posição de liderança nacional em ensino superior.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2010.
Fabio Sandri
Diretor de Relações com Investidores
Estácio Participações S.A.

