Redução de Participação Acionária Relevante
Recife, 08 de fevereiro de 2019, a Ser Educacional, um dos maiores grupos privados de
educação superior do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, comunica que, nos termos
do Artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa
a seus acionistas e ao mercado em geral, o recebimento de correspondência (conforme
anexo) da OCEANA INVESTIMENTOS ACVM LTDA., inscrito no CNPJ/MF sob o nº
09.326.542/0001-23, na qual informa que passaram a deter 6.564.831 ações ordinárias, o
que representa 4,94% das ações emitidas pela Ser Educacional.
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SOBRE O GRUPO SER EDUCACIONAL
Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (BM&FBOVESPA
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 147 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 1.570 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.

