ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF – 08.807.432/0001-10
NIRE – 33.3.0028205-0
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2007
DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto de 2007, às 9:00 horas,
na sede social, localizada nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ruy
Frazão Soares, 80, Barra da Tijuca.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração.
MESA: Presidente, o Sr. João Clemente Baena Soares; Secretário, Sr. Gilberto Mendes
de Oliveira Castro.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a implementação da aquisição da totalidade das
participações societárias da Irep Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental
Ltda. e da Faculdade Radial de Curitiba Sociedade Ltda. (“Sociedades Radial”), por
meio da celebração de instrumento próprio; (ii) autorização à Diretoria, para prática
dos atos necessários à formalização de referida aquisição, inclusive a sua divulgação
ao mercado por meio da publicação de Fato Relevante e a outorga das garantias que
forem necessárias; e (iii) aprovação do texto do Fato Relevante.
DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade: (i) a implementação
da aquisição da totalidade das respectivas participações societárias das Sociedades
Radial, com o objetivo de expandir as atividades da Companhia para os estados de São
Paulo e Paraná, aproveitando as sinergias e know-how existentes entre as atividades e
as administrações da Companhia e das Sociedades Radial, vindo, desta forma,
autorizar a Diretoria a celebrar e assinar o “Contrato de Compra e Venda de Quotas e
Outras Avenças” na presente data; (ii) a outorga de amplos poderes para a Diretoria
representar a Companhia, e praticar todo e qualquer ato necessário à implementação e
formalização da referida aquisição, inclusive a sua imediata divulgação ao mercado,
por meio de publicação de Fato Relevante, bem como a outorga de fiança, pela
Companhia, em benefício dos Vendedores, em relação ao pagamento de R$
5.152.500,00; e (iii) o texto do Fato Relevante a ser publicado em 21 de agosto de
2007, que passa a fazer parte integrante desta ata, como Anexo I.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi
lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.
ASSINATURAS: Presidente: João Clemente Baena Soares; Secretário: Gilberto
Mendes de Oliveira Castro; Conselheiros presentes: (i) João Clemente Baena Soares;
(ii) João Baptista de Carvalho Athayde; (iii) Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti; (iv)
Gilberto Mendes de Oliveira Castro; (v) Dílson Gomes Navarro Dias; (vi) Carlos

Roberto Del Nero; (vii) Nelson Manoel de Mello Souza; (viii) João Paulo dos Reis
Velloso; e (ix) Renato Galvão Flôres Júnior.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2007.
____________________________
Gilberto Mendes de Oliveira Castro
SECRETÁRIO

