YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 08.807.432/0001-10
NIRE Nº 33.3.0028205-0
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2020
1.
DATA, HORA E LOCAL: Em 06 de maio de 2020, às 15h00, realizada de forma virtual através
da plataforma Teams (“Companhia”)
2.
CONVOCAÇÃO, QUÓRUM E PRESENÇA: Realizada a convocação nos termos do
Estatuto Social e do Regimento Interno da Companhia, participaram os seguintes os membros do
Conselho de Administração: Srs. Juan Pablo Zucchini, Brenno Raiko de Souza, Maurício Luis Luchetti,
Jackson Medeiros de Farias Schneider, Flavio Benício Jansen Ferreira, Igor Xavier Correia Lima, Osvaldo
Burgos Schirmer, Claudia Sender Ramirez e Eduardo Wurzmann. Como convidados: Eduardo Parente
Menezes (Diretor Presidente), Eduardo Haiama (Diretor Financeiro e RI), José Aroldo Alves Junior
(Diretor de Operações Digitais), Adriano Pistore (Diretor de Ensino e Operações Presenciais), Claudia
Romano (Diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade), Rossano Marques (Diretor Operações
Corporativas), Felipe Wigg Araújo (Diretor de Gente e Gestão e Integração), Marcel Desco (Diretor de
Mercado), Danielle Borba (Diretora de Controladoria) Daniel Pache (Diretor de Operações Financeiras,
Rogerio Tostes (Diretor de RI) e Maria Goldberg (Diretora Jurídica e de Compliance).
3.

MESA: Sr. Juan Pablo Zucchini (Presidente) e Srª. Maria Goldberg (Secretária).

4.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

4.2.2. Resultados Financeiros 1ITR20: o Diretor Presidente iniciou apresentando os destaques do mês.
Passou a palavra para o Diretor Financeiro que apresentou os principais indicadores do 1ITR/20, as
demonstrações financeiras e o balanço patrimonial da Companhia. O Conselho de Administração
aprovou, por unanimidade de votos, sem restrições ou ressalvas, os resultados financeiros relativos ao 1º
trimestre de 2020, na forma prevista no inciso V do artigo 142 da Lei n° 6.404/76, autorizando, ato
contínuo, a sua respectiva divulgação mediante oportuna remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à
B3 S.A. – Bolsa, Brasil Balcão.
4.2.5. Nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; Nomeação dos
membros dos Comitês Estatutários; e Eleição da Diretoria Estatutária: Os membros do Conselho
de Administração deliberaram por
4.2.5.1. Aprovar, nos termos do artigo 14, §1º, do Estatuto Social, a nomeação: (i) do Sr. Juan Pablo
Zucchini, argentino, casado, economista, portador da RNE n.º V353239L, inscrito no CPF sob o n.º
229.269.398-41, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.311, 9º andar, Itaim Bibi como Presidente do Conselho de
Administração da Companhia; e (ii) do Sr. Igor Xavier Correia Lima, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da cédula de identidade RG n.º 63.326.907-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º
013.240.566-06, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com
endereço profissional na Av. Venezuela, n° 43, 6° andar, Bairro Saúde, CEP 20081-311, como VicePresidente do Conselho de Administração da Companhia;
4.2.5.2. Aprovar a eleição das seguintes pessoas para compor a Diretoria Estatutária da Companhia, para
um mandato unificado de 2 (dois) anos, a se encerrar na data de realização da primeira reunião do Conselho

de Administração da Companhia após a assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021:
(i)

Eduardo Parente Menezes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG n.º 08401418-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.º
815.040.477-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com endereço profissional na Av. Venezuela, n° 43, 6° andar, Bairro Saúde, CEP
20081-311, para ocupar o cargo de Diretor Presidente;

(ii)

Eduardo Haiama, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG
n.º 10011509-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 257.355.548-83,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com
endereço profissional na Av. Venezuela, n° 43, 6° andar, Bairro Saúde, CEP 20081-311,
para ocupar os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;

(iii)

Adriano Pistore, brasileiro, convivente em união estável, administrador, portador da
cédula de identidade RG n.º 307741345-2, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob o
n.º 944.768.880-20, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, com endereço profissional na Av. Venezuela, n° 43, 6° andar, Bairro Saúde,
CEP 20081-311, para ocupar o cargo de Diretor de Ensino; e

(iv)

José Aroldo Alves Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de
identidade RG n.º 9500227084-2, expedida pelo SSP/CE, inscrito no CPF sob o n.º
628.187.243-68, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com endereço profissional na Av. Venezuela, n° 43, 6° andar, Bairro Saúde, CEP
20081-311, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica;

4.2.5.2.1.

Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos
termos da legislação aplicável, foi informado aos conselheiros que os diretores ora eleitos
estão em condições de firmar as declarações de desimpedimento mencionadas no art. 147,
§ 4º, da Lei das S.A. e no art. 2º da Instrução CVM nº 367/2002, que ficarão arquivadas na
sede da Companhia.

4.2.5.2.2.

Consignar que os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a assinatura do respectivo termo
de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de
desimpedimento nos termos do item acima.

4.2.5.3. Aprovar a nomeação das seguintes pessoas para compor o Comitê de Acompanhamento e
Performance da Companhia, com mandato a se encerrar na data de realização da primeira reunião do
Conselho de Administração da Companhia após a assembleia geral ordinária que examinar as

demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro
de 2020:
(i)

Maurício Luis Luchetti, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade RG n.º 10.521.527, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o
n.º 238.595.985-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço profissional na Rua Hungria, n.º 514, sala 41, Jardim Europa, para o cargo
de membro do Comitê;

(ii)

Brenno Raiko de Souza, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de
identidade RG n.º 11431010-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º
103.462.207-26, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.311, 9º andar, Itaim Bibi,
para o cargo de membro do Comitê; e

(iii)

Igor Xavier Correia Lima, acima qualificado, para o cargo de Coordenador do Comitê;

4.2.5.4. Aprovar a nomeação das seguintes pessoas para compor o Comitê de Auditoria e Finanças da
Companhia, com mandato a se encerrar na data de realização da primeira reunião do Conselho de
Administração da Companhia após a assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras
da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020:
(i)

Osvaldo Burgos Schirmer, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade RG n.º 7002135882, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob o
n.º 108.187.230-68, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, com endereço profissional na Rua Carlos Gomes, n.º 1.492, conjunto
1.209, Três Figueiras, CEP 90480-001, para o cargo de Coordenador do Comitê;

(ii)

Brenno Raiko de Souza, acima qualificado, para o cargo de membro do Comitê; e

(iii)

Claudia Sender Ramirez, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de
identidade RG n.º 23.417.461-4, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o n.º
282.612.068-90, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço profissional na Rua Verbo Divino, n.º 2.001, 17º andar, para o cargo de
membro do Comitê.

4.2.5.5. Aprovar a nomeação das seguintes pessoas para compor o Comitê de Gente e Governança da
Companhia, com mandato a se encerrar na data de realização da primeira reunião do Conselho de
Administração da Companhia após a assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras
da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020:
(i)

Maurício Luis Luchetti, acima qualificado, para o cargo de Coordenador do Comitê;

(ii)

Juan Pablo Zucchini, acima qualificado, para o cargo de membro do Comitê; e

(i)

Igor Xavier Correia Lima, acima qualificado, para o cargo de membro do Comitê;

4.2.5.6. Aprovar a nomeação das seguintes pessoas para compor o Comitê Acadêmico da Companhia,
com mandato a se encerrar na data de realização da primeira reunião do Conselho de Administração da
Companhia após a assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020:
(ii)

Brenno Raiko de Souza, acima qualificado, para o cargo de membro do Comitê;

(iii)

Igor Xavier Correia Lima, acima qualificado, para o cargo de Coordenador do Comitê;

(iv)

Flavio Benício Jansen Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG n.º 6484884-9, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.º
921.962.337-49, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com endereço profissional na Av. Venezuela, n° 43, 6° andar, Bairro Saúde, CEP
20081-311, para o cargo de membro do Comitê.

5.
ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser
tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e aprovada por todos os conselheiros presentes e pela
secretária. Os documentos se encontram arquivados na Companhia.
Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho
de Administração da Companhia.
São Paulo, 06 de maio de 2020.

Maria Goldberg
Secretária da Mesa

