ESTÁCIO PAR
RTICIPAÇÕES S.A.
Co
ompanhia Abeerta

CNPJ MF 08.807.43
32/0001‐10
5–0
NIRE 33.3.0028205

ATA DA REUNIÃO
O EXTRAORDIN
NÁRIA DO CO
ONSELHO DE ADMINISTRAÇ
A
ÇÃO REALIZAD
DA EM 19.03..2012
1.

DATA, HORA
A E LOCAL: Em
m 19.03.2012,, às 11h00, po
or vídeo confe
erencia realizaada a partir da sede
social da Esttácio Participa
ações S.A. (“CCompanhia”), situada na Avv. Emb. Abelaardo Bueno, 199,
1
6º
andar, Barra da Tijuca, Rio
o de Janeiro/R
RJ.

2.

PRESENÇAS: Srs. Eduardo Alcalay, Antôônio Carlos Au
ugusto Ribeiro
o Bonchristianno, João Baptista de
hayde, Marce
el Cleofas Ucchôa Cavalcan
nti, João Cox Neto, Teodoora Sol Consttantino
Carvalho Ath
Barone e Maurício
M
Luis Luchetti, reppresentando a totalidade dos membroos do Consellho de
Administraçãão.

3.

MESA: Sr.Eduardo Alcalayy (Presidente) e Sr. João Bap
ptista de Carvvalho Athaydee (Secretário).

4.

O
ORDEM DO DIA:
D Tomar conhecimento ssobre a negocciação de açõe
es da Compannhia por membro do
Conselho dee Administraçã
ão, no períoddo de 15 (quiinze) dias que
e antecederam
ão das
m a divulgaçã
Demonstraçõ
ões Financeiras do exercíccio de 2011, bem
b
como de
eliberar sobree eventual san
nção a
ser aplicadaa ao referido membro doo Conselho de Administração, nos term
mos da Política de
Negociação de
d Valores Mo
obiliários da CCompanhia.

5.

DELIBERAÇÃ
ÃO: Considerando que a Coompanhia com
municou ao mercado em geeral no dia 18
8.01.12
o calendário anual de eve
entos corporattivos, contend
do o início e termino do peeríodo de vedação à
d seus valorres mobiliárioos. Consideran
ndo que o co
onselheiro Maarcel Cleofas Uchôa
negociação de
Cavalcanti, fo
oi devidamente comunicaddo pela Companhia em 13.0
02.2012, às 177h:55m:19s. quanto
q
ao período de vedação à negociaçãoo de valores mobiliários,
m
assim
a
como fforam comun
nicados
mais membros do Conselhoo de Administtração da Com
mpanhia. Os Srrs. Conselheirros por
todos os dem
maioria abso
oluta de voto
os, sem rese rvas ou ressaalvas, mas co
om a abstençção do conse
elheiro
Marcel Cleoffas Uchôa Cavvalcanti, tomaaram a seguintte deliberação
o:
(i)

6.

Apro
ovar, tendo em vista a viol ação ao dispo
osto na cláusu
ula 3.5 da Pollítica de Nego
ociação
de Valores
V
Mobiliários da Com
mpanhia, a susspensão do exercício do caargo de membro do
Conselho de Administração dda Companhia por parte
e do Sr. Marrcel Cleofas Uchôa
r
do prazoo de seu man
ndato, que ne
este ato tomaa ciência da re
eferida
Cavaalcanti, pelo resto
deciisão.

ENCERRAMEENTO, LAVRA
ATURA E APRO
OVAÇÃO DA ATA: Nada mais
m havendo a ser tratado
o, foi a
presente ataa lavrada, lid
da, conferida e assinada por
p todos oss conselheiross presentes e pelo
secretário.
Certidão
o: Cópia fiel ddo original lavrrado em livro próprio.
Rio de Jane iro, 19 de março de 2012.

João Bapti sta de Carvalho Athayde
união
Secrretário da Reu
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