ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 08.807.432/0001-10
NIRE 33.300.282.050 – Código CVM n.º 02101-6
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2019
1.
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 11 de julho de 2019, às 8h, na sede da
Estácio Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Avenida Venezuela, n.º 43, 6º andar, Saúde, CEP 20081-311.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada na forma do artigo 19, § 2º, do
Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes membros do Conselho
de Administração: Juan Pablo Zucchini, Maurício Luís Luchetti, Igor Xavier Correia Lima,
Luiz Roberto Liza Curi, Osvaldo Burgos Schirmer, Flavio Benício Jansen Ferreira, Jackson
Medeiros de Farias Schneider, Brenno Raiko de Souza, Claudia Sender Ramirez, e,
também presente à reunião, o Sr. Eduardo Parente.
3.

MESA: Presidente: Sr. Juan Pablo Zucchini; Secretária: Maria Goldberg.

4.
ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da
Companhia para examinar e discutir a respeito da seguinte ordem do dia: (i) aprovação
de adoção de nova marca e de nome fantasia pela Companhia; e (ii) autorização para os
administradores praticarem todos os atos necessários e/ou pertinentes à efetivação do
item (i) acima.
5.
DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os
membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, deliberaram, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:
5.1. Aprovar, com fundamento no art. 16, (“t”), do Estatuto Social, a adoção de nova
marca e de nome fantasia pela Companhia, qual seja “YDUQS” nos termos das diretrizes
e especificações apresentadas pelo Diretor Presidente e que ficam arquivadas na sede
da Companhia, com o objetivo de permitir a ampliação constante do portfólio de
negócios dentro do segmento de ensino superior.
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5.1.1. Consignar que a marca e nome fantasia YDUQS será utilizada no ramo de
ensino superior já exercido pela Companhia.
5.1.2. Consignar que a administração da Companhia deverá proceder aos
ajustes e alterações necessários e/ou pertinentes à adequação de sua
identidade de negócios, dos seus documentos corporativos, e de sua
comunicação institucional, inclusive, caso necessário, a Política de
Divulgação de Ato ou Fato Relevante.
5.1.3. Consignar que a alteração do nome fantasia da Companhia não implicará
a alteração de sua denominação social.
5.2. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos
necessários e/ou pertinentes à efetivação da deliberação constante do item 5.1 acima,
inclusive com relação à adequação de sua identidade de negócios, dos seus documentos
corporativos e de sua comunicação institucional.
6.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada
e lida a presente ata que, achada conforme e aprovada por unanimidade, foi por todos
assinada. Mesa: Presidente – Juan Pablo Zucchini; Secretária – Maria Goldberg.
Conselheiros presentes: Juan Pablo Zucchini; Maurício Luís Luchetti; Igor Xavier Correia
Lima; Luiz Roberto Liza Curi; Osvaldo Burgos Schirmer; Flavio Benício Jansen Ferreira;
Jackson Medeiros de Farias Schneider; Brenno Raiko de Souza e Claudia Sender Ramirez.
Confere com a original lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro, 11 de julho de 2019.
Mesa:
_____________________
Maria Goldberg
Secretária
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