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Data, Hora e Local: Aos 07 dias do mês de março de 2022, às 14:00, por conferência
telefônica, na forma do artigo 16, §1º, do Estatuto Social.
Mesa: Sr. José Janguiê Bezerra Diniz - Presidente da Mesa; e Sra. Nathalie Regnier
Côrtes - Secretária da Mesa.
Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 16, §5º do
Estatuto Social da Companhia.
Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por
conferência telefônica, conforme faculta o artigo 16, § 1º, do Estatuto Social da Companhia.
Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário,
conforme autoriza os §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
Ordem do Dia: Deliberar, em conformidade com o artigo 16, itens “n”, “p”, e “y”, do
Estatuto Social da Companhia, sobre (I) a renovação do empréstimo obtido pela
Companhia junto à Caixa Econômica Federal (CNPJ/MF sob nº. 00.360.305/0001-04)
(“CEF”) no exercício de 2020; (II) a manutenção das garantias prestadas pela Companhia
e suas subsidiárias, que consistem em aval e na cessão fiduciária de determinados direitos
creditórios das suas respectivas titularidades (“Garantias”); (III) a celebração e assinatura
da Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro (“CCB”) com esses termos, bem como dos
termos referentes às Garantias; (IV) a autorização aos diretores da Companhia para
praticar todo e qualquer ato e celebrar quaisquer contratos e instrumentos necessários ao
Empréstimo e às Garantias; e (V) a ratificação de todos os atos já praticados pelos diretores
da Companhia relacionados às deliberações acima, se aprovadas.
Deliberações: Após a leitura, análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia,
o Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovou
as seguintes deliberações: (I) a renovação de empréstimo obtido no exercício de 2020 pela
DA #11825850 v2

SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ 04.986.320/0001-13
NIRE 26.3.0001679-6
Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 07 de março de 2022
Página 2 de 3

Companhia, na qualidade de devedora, junto a CEF, na qualidade de credora, com novo
prazo de 36 meses a contar da data da assinatura da respectiva CCB, com saldo devedor
de R$ 156.000.000,00 (cento e cinquenta e seis milhões de reais), a ser desembolsado em
12 (doze) parcelas trimestrais, sem carência, com pagamento mensal de encargos
financeiros (“Empréstimo”) equivalentes à variação da taxa de CDI-CETIP acrescido de

spread de 0,14% ao mês; (II) a manutenção das seguintes Garantias: (a) pela Companhia,
em conjunto com suas subsidiárias, a saber: CIESPI - Centro Integrado de Educação
Superior do Piaui Ltda. (CNPJ/ME nº 07.228.846/0001-22) (“CIESPI”), Centro de Ensino
Superior Piauiense Ltda. (CNPJ/ME nº 03.371.400/0001-00) (“CESP”), Sociedade de Ensino
Superior Piauiense Ltda. (CNPJ/ME nº 03.190.773/0001-76) (“SESPI”), Faculdade Maurício
de Nassau de Belém Ltda. (CNPJ/ME nº 10.625.332/0001-15) (“FMNB”) e Sociedade
Paulista de Ensino e Pesquisa Ltda. (CNPJ/ME nº 04.302.037/0001-25) (“SOPEP”, em
conjunto com CIESPI, CESP, SESPI, FMNB, “Garantidoras”), em caráter irrevogável e
irretratável, da cessão fiduciária em garantia sobre direitos creditórios lastreados em
duplicatas mercantis de titularidade das Garantidoras, no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do saldo devedor da CCB (“Contas”); (b) pela Companhia, em caráter irrevogável
e irretratável, da cessão fiduciária de direitos creditórios de depósitos/aplicações financeiras
da Companhia, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do saldo devedor da CCB; e
(c) pelo Instituto Campinense de Ensino Superior Ltda. (“ICES”) de aval; (III) a celebração
e assinatura da CCB, nos termos estabelecidos nesta ata, bem como dos termos das
Garantias; e (IV) a autorização aos diretores da Companhia para praticar todo e qualquer
ato e celebrar quaisquer contratos e instrumentos necessários ao Empréstimo e às
Garantias, incluindo, sem limitação: (a) discutir, negociar e definir os termos e condições
do Empréstimo e discutir, negociar e ratificar os termos e condições das Garantias, conforme
o caso; (b) contratar todos e quaisquer prestadores de serviços no âmbito do Empréstimo
e das Garantias; e (c) negociar, celebrar e assinar todos e quaisquer contratos e
documentos relativos ao Empréstimo e às Garantias, incluindo, mas não se limitando, notas
promissórias, contrato de empréstimo, o Termo de Constituição de Garantia de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios Lastreados em Duplicatas Mercantis Representadas por
Títulos de Cobrança Bancária, o Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de
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Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras, cartas, procurações, notificações,
declarações, e eventuais aditamentos a tais documentos que sejam celebrados de tempos
em tempos, bem como praticar todos os demais atos necessários à formalização e
efetivação das deliberações desta reunião; e (V) a ratificação de todos os atos já praticados
pelos diretores da Companhia relacionados às deliberações acima.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou
encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário a lavratura da presente
ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida e aprovada por todos os Conselheiros, que
participaram através de conferência telefônica.
Conselheiros Presentes: José Janguiê Bezerra Diniz, Jânyo Janguiê Bezerra Diniz,
Herbert Steinberg, Flávio César Maia Luz, Francisco Muniz Barreto e Sidney Levy (presentes
através de conferência telefônica).
Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da
Companhia.
Recife, 07 de março de 2022.
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