Comunicado ao Mercado

Recife, 25 de julho de 2018, a Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg SEER3:BZ e
Reuters SEER3.SA), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas
regiões Nordeste e Norte, em atenção ao Ofício n° 1476/2018-SAE
209/2018/CVM/SEP/GEA-2 (“Ofício”), que faz referência à notícia veiculada, nesta data,
pelo jornal Valor Econômico, sob o título “Ser deve pagar R$ 500 milhões para assumir a
Unigranrio”, esclarece em relação aos seguintes itens apontados pelo Ofício:
(i) a Ser Educacional está na fase final das negociações para comprar 100% da
Unigranrio por cerca de R$ 500 milhões;
(ii) os principais pontos da transação já foram fechados.
Conforme divulgado no Fato Relevante de 12 de março de 2018, a Companhia está em
negociações com representantes dos mantenedores da Nilza Cordeiro Herdy de Educação
e Cultura S/S Ltda ("UNIGRANRIO"), com objetivo de firmar um Contrato de Compra e
Venda (“Contrato”) da referida instituição de ensino.
No entanto, a Companhia informa que tais negociações ainda não foram concluídas e que
não possui qualquer documento vinculante assinado perante os mantenedores da
UNIGRANRIO ou mesmo definição por parte de seu Conselho de Administração para
prosseguir com assinatura de contrato definitivo para tal transação. Dessa forma, (i) não
estão definidos os potenciais termos da eventual transação; e (ii) não há garantias de que
a negociação para aquisição da UNIGRANRIO será concluída com sucesso.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados de qualquer nova
informação a respeito do assunto.
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SOBRE O GRUPO SER EDUCACIONAL
Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg
SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA) é um dos maiores grupos privados de educação do
Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados. A Companhia oferece
cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em
todos os estados do Brasil, em uma base consolidada de mais de 160 mil alunos. A
Companhia opera sob as marcas Faculdades UNINASSAU, UNINASSAU – Centro
Universitário Maurício de Nassau, UNINABUCO - Centro Universitário Joaquim Nabuco,
Faculdades UNINABUCO, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau,

UNG/UNIVERITAS, UNAMA – Universidade da Amazônia e Faculdade da Amazônia e
UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas e Faculdades UNIVERITAS, por
meio das quais oferece mais de 1.513 cursos.
Este comunicado pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do
negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de
crescimento do Grupo Ser Educacional. Estas são apenas projeções e, como tais,
baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do Grupo Ser Educacional.
Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos
riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo Grupo Ser
Educacional e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

