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Aquisição do Centro Universitário 7 de Setembro – UNI7
Recife, 30 de junho de 2022, Ser Educacional (B3 SEER3), uma das maiores empresas de
educação continuada do Brasil, em cumprimento às disposições da Instrução CVM nº 358, de 3
de janeiro de 2002, conforme alterada e ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das Sociedades por Ações), vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Quotas
(“Contrato”), por meio do qual sua subsidiária CENESUP - Centro Nacional de Ensino Superior
Ltda. (“CENESUP”) acordou em adquirir 100% (cem por cento) do capital social de uma nova
sociedade a ser constituída pela Educadora Sete de Setembro Ltda., na qualidade de vendedora,
que será mantenedora do Centro Universitário 7 de Setembro (“UNI7”), localizado em Fortaleza
(CE).
Com mais de 20 anos de atuação no ensino superior brasileiro, a UNI7 é uma das instituições de
ensino mais renomadas e tradicionais de Fortaleza. O Centro Universitário 7 de Setembro
registrou receita líquida de aproximadamente R$18.000.000,00 (dezoito milhões de Reais) nos
últimos doze meses e possui cerca de 1.600 (mil e seiscentos) alunos matriculados em seus
cursos de graduação de Ensino Híbrido, com destaque para os cursos de Direito, Administração,
Engenharias e Psicologia.
Localizada no bairro Luciano Cavalcante, a UNI7 possui infraestrutura privilegiada e localização
complementar a outras duas unidades mantidas pela UNINASSAU em Fortaleza, localizadas nos
bairros José Bonifácio e Parangaba, criando potencial para geração de sinergias operacionais e
expansão do portifólio de cursos da UNI7 por meio da oferta de cursos de saúde e do Ensino
Digital.
Em contrapartida à cessão e transferência da totalidade das quotas, a CENESUP pagará um
montante total de até R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), dos quais R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) serão pagos à vista, na data de fechamento da Transação; e até R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas anuais sucessivas, corrigidas pela
variação do CDI entre a data de fechamento até a data de cada pagamento, com os valores anuais
a serem pagos de acordo com o cumprimento de determinadas condições previstas no Contrato.
A Transação está sujeita à aprovação do CADE e ao cumprimento de determinadas condições
precedentes usuais em operações similares e será concluída tão logo essas condições sejam
cumpridas. Tendo em vista que a Transação foi realizada por meio de uma subsidiária da Ser
Educacional S.A., o artigo 256 da Lei das S.A não é aplicável e, portanto, não haverá direito de
recesso por parte dos acionistas da Companhia.
A Ser Educacional S.A. manterá o mercado informado sobre fatos relevantes subsequentes
acerca da Transação e a área de Relações com Investidores estará à disposição para esclarecer
eventuais dúvidas.

Contatos Relações com Investidores
Rodrigo de Macedo Alves e Geraldo Soares de Oliveira Júnior
(+55 11) 97093-2225 | ri@sereducacional.com | www.sereducacional.com/ri
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Contato Imprensa
Silvia Fragoso | (+55 81) 98228-2086 | silvia.fragoso@sereducacional.com

Loures Consultoria
Ludmilla Gutierrez | ludmilla.gutierrez@loures.com.br

SOBRE O GRUPO SER EDUCACIONAL
Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (B3 SEER3) 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 26 estados
e no Distrito Federal, em uma base consolidada de mais de 336 mil alunos. A Companhia opera sob as
marcas UNINASSAU, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINABUCO - Centro
Universitário Joaquim Nabuco, Faculdades UNINABUCO, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de
Nassau, UNIVERITAS/UNG, UNAMA – Universidade da Amazônia e Faculdade da Amazônia e
UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas, Faculdades UNIVERITAS, UNINORTE – Centro
Universitário do Norte, Centro Universitário de Ciências Biomédicas de Cacoal – UNIFACIMED,
UNIJUAZEIRO - Centro Universitário de Juazeiro do Norte, Sociedade Educacional de Rondônia – UNESC,
do Centro Universitário São Francisco de Barreiras – UNIFASB, do CDMV – Centro de Desenvolvimento da
Medicina Veterinária e do Centro Universitário Fael – UNIFAEL.
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.
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