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COMUNICADO AO MERCADO
Resultados da Estácio no ENADE 2015
A Estácio Participações S.A. (“Estácio” ou “Companhia” - BM&FBOVESPA: ESTC3; OTCQX:
ECPCY) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que os resultados da
Companhia no ENADE 2015, a exemplo do ano anterior, reafirmaram o sucesso do modelo de
ensino iniciado em 2010. Com 98% dos cursos avaliados com indicadores positivos, o Grupo
evoluiu no número de instituições com nota positiva (97,5%), colocando oito instituições na faixa
4 (em uma escala de 1 a 5, sendo 3 o mínimo satisfatório), e a Universidade Estácio de Sá, maior
instituição do grupo, está entre elas.

Obs.: No gráfico com os resultados do IGC, o resultado de 3% na nota 2 refere-se a apenas uma instituição (Faculdade
de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte), que não foi avaliada neste ciclo de 2015.

Instituições e cursos com nota 4 ou superior possuem prioridade em alguns processos no MEC,
alavancando potencial e autonomia para abertura de novos cursos, polos de educação a
distância e aumento de vagas, diminuindo as restrições regulatórias para o crescimento, diante
de resultados qualitativos que comprovam a sustentabilidade acadêmica do Grupo. Além disso,
bons resultados avaliativos – tanto no ENADE, quanto nas visitas in loco – também garantem
prioridade na oferta de financiamento público.
A base de alunos dos cursos avaliados no ciclo de 2015 corresponde a aproximadamente 55%
da base total, o que permitiu um crescimento qualitativo expressivo nos indicadores gerais. A
Universidade Estácio de Sá, por exemplo, avançou para o patamar das instituições com nota 4 e
se tornou a 2ª melhor universidade privada do Rio de Janeiro, ficando atrás somente da PUCRio, tradicional instituição sem fins lucrativos.
O Grupo Estácio se orgulha dos resultados alcançados, que fazem parte de um trabalho de longo
prazo e sustentável, iniciado com seu modelo acadêmico em 2010, com a colaboração coletiva
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de mais de 7 mil docentes. Com os resultados de 2015 anunciados pelo INEP, a Estácio se orgulha
de ser um dos grupos educacionais que mais cresceu nos resultados positivos de suas avaliações
de qualidade acadêmica. Ressaltamos o compromisso da Companhia, enquanto uma das
maiores Instituições de Ensino do país, de equilibrar uma operação com mais de quinhentos mil
alunos entregando excelência acadêmica.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2017.

Pedro Thompson
Presidente e Diretor de Relações com Investidores
Estácio Participações S.A.
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