ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ MF 08.807.432/0001-10
NIRE 33.3.0028205-0

COMUNICADO AO MERCADO
Resultado Preliminar do Edital do Mais Médicos e Credenciamento de Centros Universitários
A Estácio Participações S.A. (“Estácio” ou “Companhia” - Bovespa: ESTC3) comunica ao mercado e
ao público em geral que o Ministério da Educação (MEC) divulgou, no dia 10 de julho de 2015, o
resultado preliminar do Edital nº 6/2014/SERES/MEC, que se refere ao processo de seleção de
propostas apresentadas por mantenedoras para autorização de funcionamento de curso de Medicina.
O resultado preliminar contemplou a Estácio e suas mantenedoras com cinco (5) propostas,
conforme abaixo:
Mantenedora SESES:
Município de Angra dos Reis/RJ: 55 vagas
Município de Alagoinhas/BA: 65 vagas
Município de Jaraguá do Sul/SC: 50 vagas
Mantenedora IREP:
Município de Juazeiro/BA: 55 vagas
Mantenedora UNISEB:
Município de Ijuí/RS: 50 vagas
O período para interposição de recursos será de 13 de julho a 22 de julho e o resultado final será
divulgado no dia 28 de agosto de 2015, mas o resultado preliminar positivo já ressalta a qualidade
das propostas apresentadas pela Estácio e confirma a oportunidade de crescimento dos nossos
cursos de Medicina.
Aproveitamos para destacar também outra importante conquista regulatória da Estácio. No dia 01
de julho de 2015, o Ministério da Educação (MEC) divulgou, no Diário Oficial da União, por meio das
portarias nº 664 e 668, o credenciamento de mais dois Centros Universitários da Estácio, em Juiz de
Fora/MG e em Boa Vista/RR. Desse modo, a Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora passa a se chamar
Centro Universitário Estácio de Sá e a Estácio Atual Faculdade Estácio da Amazônia fica credenciada
como Centro Universitário Estácio da Amazônia.
A Estácio celebra assim a conquista da autonomia de Centro Universitário dessas instituições, o que
permitirá à Companhia abrir novos cursos e vagas nas cidades de Juiz de Fora e Boa Vista.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2015
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