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 14 de junho de 2021
Data, Hora e Local: Aos 14 dias do mês de junho de 2021, 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 contratação de empréstimo pela Companhia
junto ao International Financial Corporation (CNPJ/ME nº 03.756.224/0001-16) (“IFC”),
com a finalidade de prevenir os impactos financeiros decorrentes da pandemia do
Coronavírus (Covid-19), incluindo reforço de caixa e de consumo do capital de giro,
investimentos em programas de inscrição e retenção, incluindo marketing, plataformas e
conteúdo de aprendizagem digital, bem como ampliação da carteira de estudantes, e (II)
a prestação de garantias pela Companhia que consistirá em cessão fiduciária de
determinados direitos creditórios de sua titularidade.
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: (a) a realização de empréstimo pela Companhia, na qualidade
de devedora, junto ao IFC, na qualidade de credor, no valor total de até R$200.000.000,00
(duzentos milhões de reais), a ser desembolsado em 2 (duas) parcelas (tranches), sendo
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uma tranche no valor total de até R$165.000.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões de
reais) e a outra no valor total de até R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais),
ambas com prazo total de 7 (sete) anos e juros remuneratórios semestrais (“Empréstimo”);
(b) a constituição, pela Companhia, pela CENESUP – Centro Nacional de Ensino Superior
Ltda. (CNPJ/ME nº 05.474.470/0001-00) (“CENESUP”) e pelo Instituto Campinense de
Ensino Superior Ltda. (CNPJ/ME nº 05.933.016/0001-70) (“ICES”, em conjunto com a
Companhia e CENESUP, “Garantidoras”), em caráter irrevogável e irretratável, de cessão
fiduciária em garantia sobre determinadas contas bancárias de titularidade das Garantidoras
(“Contas”) e respectivos direitos patrimoniais decorrentes de referidas Contas, bem como
direitos creditórios, presentes e futuros, de titularidade da Companhia, da CENESUP e da
ICES decorrentes (i) do montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do fluxo
dos pagamentos das mensalidades escolares devidas pelos alunos das respectivas unidades
das Garantidoras, (ii) dos créditos detidos em virtude da titularidade das Contas, (iii) dos
créditos detidos em virtude de contratos de arrecadação celebrados com determinadas
instituições financeiras, e (iv) dos créditos decorrentes de contratos celebrados com
instituições credenciadoras para viabilização de pagamentos a serem realizados pelos
alunos via cartões de crédito ou débito, PIX ou qualquer outra forma de pagamento que
venha a ser aceita pelo Banco Central do Brasil, para o fim de garantir o integral e
tempestivo pagamento e cumprimento de todas as obrigações, principais, acessórias,
moratórias, presentes e futuras, a serem assumidas pela Companhia perante o IFC no
âmbito do Empréstimo (“Garantia Real”); (c) a celebração e assinatura do Amended and

Restated Share Retention Agreement (“Share Retention”), a fim de estabelecer o
compromisso de manutenção da titularidade de ações da Companhia detidas pelo Sr. José
Janguiê Bezerra Diniz; (d) a autorização aos diretores da Companhia para praticar todo
e qualquer ato e celebrar quaisquer contratos e instrumentos necessários ao Empréstimo e
à outorga da Garantia Real, incluindo, sem limitação: (i) discutir, negociar e definir os termos
e condições do Empréstimo e discutir, negociar e ratificar os termos e condições da Garantia
Real, conforme o caso; (ii) contratar todos e quaisquer prestadores de serviços no âmbito
do Empréstimo e da Garantia Real; e (iii) negociar, celebrar e assinar todos e quaisquer
contratos e documentos relativos ao Empréstimo e à Garantia Real, incluindo, mas não se
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limitando, notas promissórias, contrato de empréstimo, contrato de cessão fiduciária em
garantia, o Share Retention, contrato de depósito, 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 (e) 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: A presente ata é cópia fiel da original no Livro de Atas nº 05 da Companhia, fls.
85 a 87.
Recife, 14 de junho de 2021.
José Janguiê Bezerra Diniz

Rubrica:__________

Presidente

Nathalie Regnier Côrtes
Secretária

Rubrica:__________

