ESTÁCIO
O PARTICIPAÇ
ÇÕES S.A.
CNPJ/MF N
Nº 08.807.43
32/0001‐10
NIREE 33.3.00282
205‐0
Co
ompanhia Abberta de Cap
pital Autorizado
ATA DA
A REUNIÃO EXTRAORDIN
NÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTTRAÇÃO
REALIZA
ADA EM 12.09.2013

1. Daata, Hora e Local: 12 de
d setembroo de 2013, às 17 hora
as, na sede social da Estácio
Particcipações S.A
A. (“Companh
hia”), na Av. Embaixadorr Abelardo Bueno, 199, 66º andar, sala
a 601,
Ed. Rio Office Parrk, Barra da Tijuca,
T
CEP: 222775‐040, Rio
R de Janeiro/RJ.
2. Preesenças: os membros do
o Conselho dde Administrração, conforrme assinatuuras ao final desta
ata.
3. Meesa: Sr. Eduaardo Alcalay (Presidente)) e o Sr. Eduaardo Romeu Ferraz (Secreetário).
4. Orrdem do Dia e Deliberações: Colocadda em discusssão os assuntos da Ordeem do Dia, os
o Srs.
Conseelheiros, porr unanimidade de votos e nos termos da alínea “v” do Artiggo 16 do Esttatuto
Sociaal da Compan
nhia, delibera
aram:
(i) A
Aprovar, “ad
d referendum
m” da Assem
mbleia Geral de Acionista
as, o comproomisso de co
ompra
da to
otalidade dee ações da TCA Investtimentos e Participações Ltda., soociedade lim
mitada
emprresária (a seer transforma
ada em sociiedade anôn
nima antes do
d fechamennto da operação),
com ssede na Rua Abraão Issa Halack, 9800, 3° andar, sala
s 2, na cidade de Ribe irão Preto, Estado
E
de Sãão Paulo, insscrita no CN
NPJ sob nº 111.980.459/0
0001‐15 (“TC
CA”), controlladora da UNISEB
União
o dos Curso
os Superioress SEB Ltda., sociedade empresária
e
limitada, insscrita no CNP
PJ/MF
sob n
n° 07.195.35
58/0001‐66, com sede n a Cidade de
e Ribeirão Prreto, Estado de São Paulo, na
Rua A
Abraão Issa Halack,
H
nº 98
80, Ribeirâniaa, CEP 14096
6‐160 (“UNIS
SEB”) (“Operração”), pelo
o valor
aproxximado de R$ 615.318..088,06 (seisscentos e quinze
q
milhõ
ões, trezentoos e dezoito
o mil,
oiten
nta e oito reaais e seis centavos), sujeeito aos ajusstes de preço
o previstos nno contrato,, a ser
pago da seguintee forma: 50
0% feito em dinheiro e 50% por meio
m
da entrrega de açõ
ões de
emisssão da Com
mpanhia aoss Vendedorees, após inccorporação da TCA peela Companh
hia. A
aquissição será estruturada
e
em 2 (duaas) etapas, ambas a serem
s
realizzadas na mesma
m
oporttunidade nos termos ave
ençados no CContrato de Compra e Venda de Açõões apresenttado a
este Colegiado nesta data. Os Conselhheiros estão
o cientes que esta Opperação dará aos
acion
nistas, quand
do da realiza
ação da Asseembleia Geral que referendar a mattéria, o direito de
recessso, nos term
mos da Lei 6.4
404/76.

(ii) A
Autorizar a Diretoria Executiva a prraticar todoss os atos ne
ecessários à implementa
ação e
formaalização da referida
r
aquiisição incluinndo, mas não
o se limitand
do a: (i) subm
meter à apro
ovação
da O
Operação a Superintend
dência‐Geral do Conselh
ho Administrativo de D
Defesa Econômica
(“CAD
DE”); (ii) co
ontratar em
mpresa espeecializada paara elaboração do lauudo de avaliação
necesssário para a realização da Incorporração da Socciedade, a se
er ratificada na Assemble
eia de
Acion
nistas que vier
v
a delibe
erar sobre a matéria; (iii)
( no mom
mento adequuado subme
eter a
operaação ao Con
nselho Fiscal;; e (iv) convoocar a Assem
mbleia Geral de Acionisttas para apro
ovar a
Operação.
(iii)
Aprovar o texto do Fa
ato Relevantte a ser divu
ulgado por meio
m eletrônicco e publicado no
jornaal Valor Econômico.
ncerramento
o: Nada maiss havendo a tratar, foi a presente ata lavrada,, lida, conferida e
5. En
assinada por tod
dos os consselheiros preesentes. Rio
o de Janeiro
o, 12 de settembro de 2013.
Assin
naturas: Eduaardo Alcalay, Marcelo Cuunha Ribeiro
o – p.p. Edua
ardo Alcalay,, João Baptissta de
Carvaalho Athaydee, Eduardo Romeu
R
Ferraaz, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereeira, Maurício Luis
Lucheetti e João Co
ox Neto.
Certifico que a presente
p
é cóópia fiel da ata
a lavrada em
e Livro própprio.

Eduarrdo Romeu Ferraz
F

