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Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de maio de 2020, às 09:00, 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” e “y”, do Estatuto
Social da Companhia, sobre a contratação de financiamentos pela Companhia junto à
Caixa Econômica Federal (CNPJ/ME nº 00.360.305/0001-04) (“Caixa Econômica”),
mediante a emissão de Cédula de Crédito Bancário, com a finalidade de reforço de caixa,
como prevenção contra impactos financeiros decorrentes da pandemia do Coronavírus
(Covid-19).
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 a emissão, pela Companhia, de Cédula de Crédito Bancário, nas seguintes
condições (“CCB Caixa”): (a) Banco: Caixa Econômica, (b) Valor: R$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de reais), (c) Encargos Financeiros: 100% (cem por cento) do CDI
CETIP, acrescido de taxa de juros de sobrepreço de 0,19% (dezenove centésimos por
cento) ao mês, (d) Prazo: 36 (trinta e seis) meses, sendo pagamento mensal de juros e
14 (quatorze) meses de carência do principal com pagamento em 8 prestações
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trimestrais, após o período de carência, e (e) Garantias: (A) aval do Instituto Campinense
de Ensino Superior Ltda. (CNPJ/ME nº 05.933.016/0001 -70), controlada da Companhia
(“ICES”); (B) cessão fiduciária de direitos creditórios de depósitos/aplicações financeiras
da Companhia, no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do saldo devedor da
CCB Caixa; (C) cessão fiduciária de direitos creditórios de duplicatas mercantis das
seguintes controladas da Companhia, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do
saldo devedor da CCB Caixa: Faculdade Maurício de Nassau de Belém Ltda
(CNPJ/ME:10.625.332/0001-15), Centro de Ensino Superior Piauiense Ltda (CNPJ/ME:
03.371.400/0001-00), CIESPI – Centro Integrado de Educação Superior do Piauí Ltda
(CNPJ/ME: 07.228.846/0001-22), Sociedade de Ensino Superior Piauiense Ltda - SESPI
(CNPJ/ME: 03.190.773/0001-76) e UNG – Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa Ltda
(CNPJ/ME: 04.302.037/0001-25); e (D) cessão fiduciária de direitos creditórios de
recebíveis de cartões de créditos da Companhia e das seguintes controladas da
Companhia, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do saldo devedor da CCB Caixa:
Instituto Campinense de Ensino Superior Ltda. (CNPJ/ME nº 05.933.016/0001-70), UNG –
Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa Ltda (CNPJ/ME: 04.302.037/0001 -25) e
Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas Ltda. (UNINORTE) (CNPJ/ME:
63.692.180/0001-30).
Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências e a assinar
quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações ora tomadas, incluindo
mas não se limitando à assinatura da Cédula de Crédito Bancário, dos instrumentos
formalizando a outorga das garantias acima mencionadas e de quaisquer aprovações
societárias das controladas da Companhia para a outorga do aval bem como a
constituição das cessões fiduciárias acima mencionadas, em que a Companhia precise
votar, na qualidade de sócia.
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
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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).

Recife, 27 de maio de 2020.

