SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ/MF n.º 04.986.320/0001-13
NIRE 26300016796
Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 09 de Janeiro de 2018
___________________________________________________________________________
Data, Hora e Local: Aos 09 (nove) dias do mês de janeiro de 2018, às 10:00, na sede
social da Companhia, na cidade de Recife, Estado do Pernambuco, na Avenida da Saudade,
nº 254, Bairro de Santo Amaro, CEP 50100-200.
Mesa: José Janguiê Bezerra Diniz, Presidente; Pedro de Lemos Araújo Neto, Secretário.
Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da Lei Federal n.
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
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 e
sua publicação com omissão das assinaturas, conforme previsão legal do artigo 130, §§ 1º e
2º, da Lei das S.A.
Ordem do Dia: Deliberar sobre o encerramento do atual Programa de Recompra de Ações da
Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 09 de janeiro de
2017.
Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os Conselheiros decidiram por unanimidade,
integralmente e sem ressalvas, encerrar o Programa de Recompra de Ações da Companhia

aprovado pelo Conselho de Administração em 09 de janeiro de 2017 (“Programa”). Os
Conselheiros discutiram, ainda que, desde o lançamento do primeiro Programa de Recompra
de Ações da Companhia, aprovado em 12 de janeiro de 2015, até a presente data, foram
adquiridas 377.500 (trezentas e setenta e sete mil e quinhentas) ações ordinárias de
emissão da Companhia, sendo que na última edição do Programa, não houve movimentação.
As ações ordinárias recompradas serão mantidas em tesouraria para posterior cancelamento
ou destinação a quaisquer outros planos que vierem a ser futuramente aprovados pela
Assembleia Geral da Companhia.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 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 à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi
lida, aprovada e assinada por todos os presentes e posteriormente assinada pelos Conselheiros
que participaram através de conferência telefônica.
Conselheiros presentes: José Janguiê Bezerra Diniz e Jânyo Janguiê Bezerra Diniz
(presentes), Herbert Steinberg, Flávio César Maia Luz e Francisco Muniz Barreto (conferência
telefônica).
Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro de atas nº 03 da
Companhia, fls. 199 a 200

Recife, 09 de janeiro de 2018.

Pedro de Lemos Araújo Neto
Secretário

Rubrica:__________
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