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EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016
No dia 15 de dezembro de 2016, às 10h, reuniram-se, excepcionalmente, no Campus Tom Jobim,
de uma das controladas da Estácio Participações S.A. (“Estácio” ou “Companhia”), situado na
Avenida das Américas, 4.200, bloco 11, cobertura, sala 02, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 22.640-907. Presente a totalidade de membros do Conselho de Administração. Como
convidados os Diretores Executivos da Companhia: Srs. Pedro Thompson Landeira de Oliveira,
Leonardo Moretzsohn de Andrade, Hudson Rubem de O. Mello Junior, Sergio Santos Leite Pinto,
Maurício Pereira Ignácio e Antonio Higino Viegas; o Diretor Jurídico, Sr. Alberto de Senna Santos;
a Gerente Jurídico Corporativo, Sr.ª Simone Wilches Braga - Secretária do Conselho. Foram
deliberados os seguintes assuntos: Nomeação de membro do Comitê de Gente e Governança
(“CGG”): Nomeado, por unanimidade de votos, para integrar o Comitê de Gente e Governança,
para recompor o número mínimo de membros, o Conselheiro de Administração, Sr. Líbano
Miranda Barroso, , brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº M2.063.971 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob n° 421.016.386-49; residente e domiciliado na cidade
de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Niemeyer, 2, Sala 212,
Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22450-220, para cumprir mandato até a primeira reunião do
Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária de 2018. Com a
nomeação, ora realizada, o CGG fica assim composto: Maurício Luis Luchetti, Coordenador;
Jackson Medeiros de Farias Schneider e Libano Miranda Barroso. Nomeação de membros do
Comitê Acadêmico (“CAC”): Nomeados, por unanimidade de votos, para integrar o Comitê
Acadêmico, para recompor o número mínimo de membros, os Conselheiros de Administração,
Srs. João Cox Neto, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº
3.944.885, expedida pelo SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 239.577.781-15, residente e
domiciliado na Rua Canário, 80, Ed. Flamboyant, apto. 11, Moema, São Paulo/SP, CEP 04521000, e o Sr. Maurício Luís Luchetti, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade nº 10.521.527, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
238.595.985-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com
escritório na Rua Hungria nº 514, sala 41, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01455-000, para
cumprir mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a
Assembleia Geral Ordinária de 2018. O CAC passa a ser composto pelos seguintes membros: Luiz
Roberto Liza Curi, Coordenador; João Cox Neto e Maurício Luis Luchetti. Eleição de membro
para o Conselho de Administração: Tendo em vista a vacância verificada após a renúncia de dois
Conselheiros de Administração em 26/10/2016, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da
Companhia, elegeram, pelo prazo de mandato restante aos demais conselheiros de

administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2018, o Sr. JOÃO ZANGRANDI NETO,
brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 01233847367,
expedida pelo DETRAN/SP em 24/11/2014, válida até 18/11/2019, inscrito no CPF/MF sob o nº
030.020.268-75, residente e domiciliado na cidade de Araras, no Estado de São Paulo, com
endereço na Rua Victorio Denardi Filho, 429, Jardim Piratininga, CEP 20081-311. O Sr. João
Zangrandi Neto tomará posse dentro do prazo estabelecido na Lei e declarou não haver
qualquer circunstância impeditiva para assumir o cargo a que fora eleito e que cumpri os
critérios de independência estabelecidos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
Comitê de Negociação: aprovou a extinção do Comitê constituído na reunião do Colegiado
realizada em 2 de junho de 2016, que tinha por objetivo assessorar o Conselho de Administração
na avaliação e, na medida em que entendesse apropriado, na negociação de qualquer proposta
que viesse a ser formulada pela Kroton (ou por quaisquer outros) ou ainda formular propostas,
sempre com o compromisso de maximizar a criação de valor para os acionistas da Companhia,
tendo em vista o mesmo ter cumprido seu objetivo, não restando qualquer atividade adicional
a ser realizada. Encerrou, também, considerando o direcionamento dos temas e todas as ações
realizadas, a responsabilidade atribuída aos Conselheiros de Administração João Cox Neto,
Libano Miranda Barroso e Mauricio Luis Luchetti, em reunião do Conselho de Administração
realizada em 11 de agosto de 2016, quanto ao acompanhamento contínuo dos fatos apurados
quando do fechamento do 2º trimestre de 2016, e reporte periódico ao Colegiado,
independentemente da inclusão da matéria na ordem do dia, em todas as reuniões que viessem
a ser realizadas.
Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões
do Conselho de Administração da Companhia.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.
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