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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Rodrigo de Macedo Alves

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Jânyo Janguiê Bezerra Diniz

Cargo do responsável

Diretor Presidente
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

DECLARAÇÃO

RODRIGO DE MACEDO ALVES, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de
Identidade nº 29.442.636-X - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 265.630.488-11,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Rua Iguatemi, nº 192- 24º andar, Cj. 244 - CEP 01451-010, Itaim Bibi, na
qualidade de Diretor de Relações com Investidores da SER EDUCACIONAL S.A.,
sociedade por ações, com sede na Cidade de Recife, Estado do Pernambuco, na Av. da
Saudade, nº 254, no Bairro de Santo Amaro, CEP 50100-200, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 04.986.320/0001-13 (“Companhia”),
declara que: (i) reviu o formulário de referência; (ii) todas as informações contidas no
formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 19;
e (iii) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo
da situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades
e dos valores mobiliários por ela emitidos.

Recife, 31 de maio de 2019.

______________________
RODRIGO DE MACEDO ALVES
Diretor de Relação com Investidores

JUR_SP - 1000165432v1 5302004.407839
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

Tais declarações já foram apresentadas nos itens 1.1 e 1.2.

JUR_SP - 27050638v1 5302004.407839
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2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

CPF/CNPJ

61.562.112/0001-20

Data Início

01/01/2009

Descrição do serviço contratado

Foram realizados os seguintes serviços:
(i) Serviços de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, com a emissão de relatório sobre
as referidas demonstrações, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais
de contabilidade International Finacial Reportings Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board
(“IASB”).
(ii) Revisão das informações trimestrais (“ITR”) relativas ao período findo em 31 de março de 2018, com emissão de relatório
de revisão sobre tais informações trimestrais.
(iii) Consultoria contábil na realização de avaliação patrimonial, laudos de incorporações e consultoria tributária.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

A remuneração total dos auditores independentes relativa à revisão e exame das demonstrações financeiras do exercício
social findo em 31 de dezembro de 2017 e do trimestre encerrado em 31 de março de 2018 foi de R$372.204,77 e pelos
serviços de consultoria referentes à realização de trabalhos de avaliação patrimonial, laudos de incorporações e consultoria
tributária foi de R$ 416.678,13, totalizando o montante de R$788.882,90 no exercício 2018.

Justificativa da substituição

Em 1 de junho de 2018, a Ser Educacional em atendimento ao disposto no Artigo 31 da Instrução CVM n.º 308, de 14 de maio
de 1999, conforme alterada ("ICVM 308/99"), o qual determina a rotatividade dos auditores independentes a cada período de
cinco anos, bem como de acordo com as melhores práticas de governança corporativa adotadas pela Companhia, garantindo,
assim, uma maior independência dos auditores, comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião
realizada no dia 1 de junho de 2018, o seu Conselho de Administração aprovou a contratação da Ernst & Young Auditores
Independentes S.S. para atuar na qualidade de auditor independente da Companhia e de suas controladas, em substituição à
empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PWC").
A EY iniciou suas atividades a partir da revisão das informações trimestrais relativas ao segundo trimestre de 2018.
A Companhia informa, ainda, que obteve a devida anuência da PWC, com relação à mudança acima mencionada.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não houve.

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

José Vital Pessoa Monteiro Filho

01/01/2009

CPF
856.126.184-68

Endereço
Rua Padre Carapuceiro, 733 - 8º andar, Boa Viagem, Recife, PE, Brasil, CEP 51020-280, Telefone
(5581) 34658688, Fax (5581) 34651063
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

471-5

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

CPF/CNPJ

61.366.936/0003-97

Data Início

01/06/2018

Descrição do serviço contratado

Foram realizados os seguintes serviços:
Serviços de auditoria das nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício social a se findar
em 31 de dezembro de 2018, bem como de revisão das informações financeiras intermediárias para os períodos a findaremse em 30 de junho e 30 de setembro de 2018, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as
normas internacionais de contabilidade International Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (“IASB”).

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

O Montante da remuneração dos auditores independentes previsto, conforme contrato, para a prestação dos serviços de
auditoria das nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício social a se findar em 31 de
dezembro de 2018, bem como de revisão das informações financeiras intermediárias para os períodos a findarem-se em 30
de junho e 30 de setembro de 2018 é de R$621.669,00.

Justificativa da substituição

Não aplicável.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável.

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

CPF

01/06/2018

033.424.584-29

Henrique Piereck de Sá

Endereço
Rua Padre Carapuceiro, 858 - 8º andar, Boa Viagem, Recife, PE, Brasil, CEP 51020-280, Telefone
(5581) 32014800, Fax (5581) 32014810, e-mail: Henrique.Piereck@br.ey.com
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2.3 - Outras Informações Relevantes

Em atendimento ao disposto no Artigo 31 da Instrução CVM n.º 308, de 14 de maio de 1999, conforme alterada ("ICVM
308/99"), o qual determina a rotatividade dos auditores independentes a cada período de cinco anos, bem como de acordo
com as melhores práticas de governança corporativa adotadas pela Companhia, garantindo, assim, uma maior
independência dos auditores, o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia 1 de junho de
2018, aprovou a contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“EY”) para atuar na qualidade de auditor
independente da Companhia e de suas controladas, em substituição à empresa PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes ("PWC").
A EY iniciará suas atividades a partir da revisão das informações trimestrais relativas ao segundo trimestre de 2018.

30079291v1 - 5302004.422778
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2018)

Exercício social (31/12/2017)

Exercício social (31/12/2016)

Patrimônio Líquido

1.470.543.000,00

1.508.390.000,00

950.400.000,00

Ativo Total

2.429.560.000,00

2.507.874.000,00

2.018.564.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

1.262.486.000,00

1.231.785.000,00

1.125.380.000,00

Resultado Bruto

685.496.000,00

675.140.000,00

613.994.000,00

Resultado Líquido

201.279.000,00

197.475.000,00

230.448.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

128.721.560

138.434.500

124.835.744

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

11,424217

10,896056

7,613204

Resultado Básico por Ação

1,481856

1,552171

1,846006

Resultado Diluído por Ação

1,48

1,55

1,85
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3.2 - Medições Não Contábeis

a.

informar o valor das medições não contábeis:

O EBITDA, EBITDA Ajustado e as outras medições não contábeis apresentadas neste
Formulário de Referência, e listadas abaixo, não são medidas reconhecidas pelas
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas normas internacionais de relatório
financeiro International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitido pelo
International Accounting Standards Board (“IASB”), tampouco devem ser
considerados isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida
operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez
e não devem ser considerados como base para distribuição de dividendos. Outras
companhias podem calcular o EBITDA, EBITDA Ajustado e as outras medições não
contábeis apresentadas neste Formulário de Referência, e listadas abaixo, de maneira
diferente de nós.
EBITDA, EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado
O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou LAJIDA Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) é uma medição não
contábil elaborada por nós em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de
outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”), que dispõe sobre a forma de divulgação
voluntária do EBITDA pelas companhias abertas. O EBITDA deve ser conciliado com as
nossas demonstrações financeiras como segue: lucro (prejuízo) líquido do exercício
acrescido das despesas com imposto de renda e contribuição social, do resultado
financeiro, e pelos custos e despesas de depreciação e amortização.
De acordo com a Instrução CVM 527, podemos optar por divulgar os valores do EBITDA
excluindo os resultados líquidos vinculados às operações descontinuadas, como
especificadas no Pronunciamento Técnico CPC 31 Ativo Não Circulante Mantido para
Venda e Operação Descontinuada, e ajustado por outros itens que contribuam para a
informação sobre o potencial de geração bruta de caixa.
Desta forma, EBITDA Ajustado corresponde à soma do EBITDA com (a) o resultado
financeiro das receitas com multas e juros sobre as mensalidades, (b) os custos e
despesas não recorrentes, compostos pelos gastos ligados a fusões e aquisições de
empresas, os quais não impactariam a geração usual de caixa e (c) os aluguéis mínimos
pagos, que são compostos pelos contratos de aluguel registrados como arrendamentos
financeiros de acordo com o Comitê de Pronunciamento Contábil.
A Margem EBITDA Ajustado refere-se a divisão do EBITDA Ajustado pela receita líquida
dos serviços prestados.
Seguem abaixo os valores do EBITDA, EBITDA Ajustado e da margem EBITDA Ajustado
nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016:

(R$ mil)
EBITDA
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustado

31 de

31 de

31 de

dezembro

dezembro

dezembro

de 2018

de 2017

de 2016

309.604
320.130
25,4%

321.125
331.500
26,9%

357.272
354.102
31,5%
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Dívida Líquida, Índice de Alavancagem Financeira (Dívida Líquida/(Dívida Líquida
+ Patrimônio Líquido)) e Índice de Endividamento (Dívida líquida/EBITDA
Ajustado)
Calculamos a dívida líquida como a soma de empréstimos e financiamentos, debêntures e
compromissos a pagar, menos a soma de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores
mobiliários circulantes.
Exercício Social Encerrado em 31
de dezembro de

(R$ mil)

Caixa (Dívida) líquido

2018

2017

(497.226)

(452.567)

2016

118.140

Calculamos o Índice de Alavancagem Financeira como a razão entre a dívida líquida
(definida acima) e a soma de dívida líquida e patrimônio líquido.
Exercício Social Encerrado em 31
de dezembro de

(R$ mil)
2018

Índice de alavancagem financeira

2017

(51,1%)

(84,6%)

2016

11,1%

Calculamos o Índice de Endividamento como a razão entre a dívida líquida e o EBITDA
Ajustado (definido acima). No item 3.7, o índice de endividamento apresentado é calculado
de outra forma (razão entre a soma do passivo circulante e passivo não circulante, e o
passivo total).
Exercício Social Encerrado em 31
de dezembro de

(R$ mil)
2018

Dívida líquida / EBITDA Ajustado (udm)

2017

(1,55)

(1,37)

2016

0,33

Índice de Liquidez Corrente
Calculamos o índice de Liquidez Corrente como a razão entre o ativo circulante e o passivo
circulante.
Exercício Social Encerrado em 31
de dezembro de

(R$ mil)
2018

Índice de liquidez corrente

2,81

2017

4,29

2016

1,92
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CAGR (Compound Annual Growth Rate)
Calculamos o CAGR, ou Taxa Anual de Crescimento Composto, dividindo a receita líquida
de serviços no final do período em questão pelo seu valor no início desse período, elevando
o resultado a potência de um dividido pelo período de duração e subtraindo um do
resultado subsequente.
CAGR Receita líquida de Serviços 2013 a 2018: 22,5%.
b. Fazer as conciliações entre os
demonstrações financeiras auditadas:

valores

divulgados

e

os

valores

das

Abaixo apresentamos as conciliações entre os valores divulgados no item 3.2(a).
EBITDA, EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado
Vide a seguir a reconciliação do EBITDA e EBITDA Ajustado:

EBITDA (Valores em R$ ('000))

Lucro Líquido¹
(+) Resultado financeiro líquido²
(+) Imposto de renda e contribuição social
(+) Depreciação e Amortização

EBITDA

1

Margem EBITDA

(+) Receita de juros e multa sobre mensalidades
(+) Itens não usuais e infrequentes

2

4

Custos com aquisições e Reestruturações de novos Negócios
Novos projetos e expansão(4.2)
Despesas extraordinárias com FIES(4.3)
Indenizações, provisões e outros

(-) Aluguéis mínimos pagos

EBITDA Ajustado

6

Margem EBITDA Ajustada

5

(4.4)

(4.1)

2018

2017

2016

201.279

197.475

230.448

27.074

54.120

61.102

7.332

4.440

5.445

73.919

65.090

60.277

309.604

321.125

357.272

24,5%

26,1%

31,7%

15.526

27.854

25.941

34.000

21.521

9.889

34.000

21.521

8.768

-

-

4.039

-

-

464

-

-

(3.382)

(39.000)

(39.000)

(39.000)

320.130

331.500

354.102

25,4%

26,9%

31,5%

(1)

Em função da nossa adesão ao PROUNI, temos benefícios fiscais que afetam nosso lucro líquido. Para mais
informação, veja o quadro 10.2 deste Formulário de Referência.
(2)
EBITDA não é uma medida contábil, conforme esclarecido no quadro 3.2 “a” deste Formulário de Referência.
(3)
Receita de juros e multa sobre mensalidades são compostas pelo nosso resultado financeiro, líquido, oriundo da
receita de juros e de multas sobre mensalidades corresponde aos encargos financeiros sobre as mensalidades
negociadas e mensalidades pagas em atraso.
(4)
Os itens não usuais e infrequentes são compostos itens descritos nas notas 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 abaixo, o quais na
visão da administração da Companha não fazer parte da geração/aplicação usual de caixa.
(4.1)
Referem-se a consultorias para aquisições e gastos com reestruturação de pessoal e aluguéis dos negócios
adquiridos.
(4.2)
Referem-se a gastos com novos projetos de expansão e implementação dos controles internos do centros de
Centro de Serviços Compartilhados (CSC).
(4.3)
Referem-se aos gastos na contratação de consultoria especializada relacionada ao FIES 2.0 e Provisão para perdas
nos recebíveis de alunos FIES não aditados em 2013.2 e 2014.1 em virtude de alterações nas regras de matricula e
rematrícula.
(4.4)
Referem-se a indenização recebida por quebra de contrato de aluguel, provisões de aluguéis adicionais e outras
despesas.
(5)
Os aluguéis mínimos são compostos pelos contratos de aluguel registrados como arrendamentos financeiros pelo
CPC 06, os gastos destes arrendamentos não transitam pelo nosso EBITDA.
(6)
O EBITDA Ajustado não é uma medida contábil, conforme esclarecido no quadro 3.2 “a” deste Formulário de
Referência.
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Vide a seguir a reconciliação da Margem EBITDA Ajustado:
Variação (%)

Valores em R$ ('000)
Receita Líquida
EBITDA Ajustado

2018

2017

2016

1.262.486

1.231.785

1.125.380

2,5%

9,5%

10,3%

320.130

331.500

354.102

-3,4%

-6,4%

18,9%

25,4%

26,9%

31,5%

-1,6 p.p.

-4,6 p.p.

2,3 p.p.

(1)

Margem EBITDA Ajustado

18x17

17x16

16x15

(1)

A Margem EBITDA Ajustado não é uma medida contábil, conforme esclarecido no quadro 3.2 “a” deste
Formulário de Referência.

Dívida Líquida, Índice de Alavancagem Financeira (Dívida Líquida/(Dívida Líquida
+ Patrimônio Líquido) e Índice de Endividamento (Dívida líquida/EBITDA
Ajustado)
Vide a seguir a reconciliação da Dívida Líquida:
Exercício Social Encerrado em 31
de dezembro de

(R$ mil)
2018

Total de empréstimos e financiamentos bancários
Total de Debêntures
Total de compromissos a pagar
Menos: caixa e equivalentes de caixa
Menos: Títulos e valores mobiliários

Caixa (Dívida) líquido

(1)

2017

2016

88.850

113.979

196.298

217.368

200.881

152.490

117.454

144.286

168.935

(314.731)

(279.286)

(62.036)

(606.167)

(632.427)

(337.547)

(497.226)

(452.567)

118.140

(1)

A Dívida Líquida não é uma medida contábil, conforme esclarecido no quadro 3.2 “a” deste Formulário de
Referência.

Vide a seguir a reconciliação do Índice
Líquida/(Dívida Líquida + Patrimônio Líquido):

de

Alavancagem

Financeira

(Dívida

Exercício Social Encerrado em 31
(R$ mil)

Total do patrimônio líquido
Total do patrimônio líquido adicionado a dívida líquida

Índice de alavancagem financeira

de dezembro de
2018

2017

2016

1.470.543

1.508.390

950.400

973.317

1.055.823

1.068.540

(51,1%)

(42,9%)

11,1%

(1)

O Índice de Alavancagem Financeira não é uma medida contábil, conforme esclarecido no quadro 3.2 “a” deste
Formulário de Referência.

30074118v1 - 5302004.422778

PÁGINA: 13 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

3.2 - Medições Não Contábeis

Vide a seguir a reconciliação do Índice de Endividamento (Dívida líquida/EBITDA
Ajustado):
Exercício Social Encerrado em 31
de dezembro de

Endividamento (Valores em R$ 000)

Caixa (Dívida) líquido
(1)

EBITDA Ajustado (udm)

Dívida líquida / EBITDA Ajustado (udm)
(1)

2018

2017

(497.226)

(452.567)

118.140

320.130

331.500

354.102

(1,55)

(1,37)

0,33

2016

Na análise referente ao primeiro trimestre de 2017 foi considerado o EBITDA Ajustado acumulado nos últimos 12 meses.

(2)

O Índice de Endividamento não é uma medida contábil, conforme esclarecido no quadro 3.2 “a” deste Formulário de
Referência.

Índice de Liquidez Corrente
Vide a seguir a reconciliação do Índice de Liquidez Corrente:
Exercício Social Encerrado em 31
de dezembro de

Valores em R$ (000)

Ativo Circulante
Passivo Circulante

2018

2017

1.143.639

1.265.461

702.195

407.265

295.187

365.048

2,81

4,29

1,92

Índice de liquidez corrente

2016

(1)

O Índice de Liquidez Corrente não é uma medida contábil, conforme esclarecido no quadro 3.2 “a” deste Formulário de
Referência.

CAGR (Compound Annual Growth Rate)
Vide a seguir a reconciliação do CAGR:
CAGR Receita líquida de serviços2016-2018 (1)= 5,9%
[( Receita Líquida2018 1.262.486 / Receita Líquida2016 1.125.380)^( 1 / 2 )] - 1
(1) O CAGR não é uma medida contábil, conforme esclarecido no quadro 3.2 “a” deste Formulário de Referência.

c. explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a
correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas
operações:
EBITDA, EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado
O EBITDA é utilizado como uma medida de desempenho pela nossa administração,
porém não é uma medida de desempenho financeiro adotada pelas Práticas Contábeis
Brasileiras ou de acordo com o IFRS. O mesmo não representa o fluxo de caixa para os
períodos apresentados e não deve ser considerado como um substituto para o lucro
30074118v1 - 5302004.422778
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líquido, como um indicador de desempenho operacional, nem tampouco como um
indicador de liquidez.
Consideramos o EBITDA, EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado como uma
ferramenta significativa e prática para comparar, de forma sistemática, nosso
desempenho operacional e permitir uma comparação com outras companhias do mesmo
segmento, bem como embasar determinadas decisões de natureza administrativas.
O uso do EBITDA, EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado como indicadores da
lucratividade da sociedade possui limitações porque não leva em conta certos custos
atinentes aos nossos negócios, tais como despesas financeiras, impostos, depreciação,
juros e multas sobre recebimentos em atraso de clientes e demais despesas correlatas. A
nossa administração acredita que o EBITDA, EBITDA Ajustado e Margem EBITDA
Ajustado são medidas práticas para aferir a geração de caixa e desempenho operacional,
bem como liquidez, que permite uma comparação com outras empresas do mesmo
segmento, ainda que outras empresas possam calculá-lo de maneira distinta.
Dívida Líquida, Índice de Alavancagem Financeira (Dívida Líquida/(Dívida Líquida
+ Patrimônio Líquido), Índice de Endividamento (Dívida líquida/EBITDA
Ajustado), Índice de Liquidez Corrente e CAGR (Compound Annual Growth Rate)
A Dívida Líquida, Índice de Alavancagem Financeira, Índice de Endividamento e Índice de
Liquidez Corrente são métricas utilizadas pela nossa administração como alternativas para
a mensuração do endividamento e alavancagem da Companha, incluindo para a análise da
variação dessas métricas entre os períodos, e comparação com benchmarks da indústria.
Utilizamos o CAGR da receita líquida de serviços, ou Taxa Anual de Crescimento Composto,
como uma alternativa a taxa de crescimento acumulada ou média, pois pondera o
crescimento como se o mesmo tivesse ocorrido a uma taxa constante ao longo dos
períodos em análise.
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Não aplicável, pois não houve nenhum evento subsequente às últimas demonstrações contábeis
divulgadas por nós que as altere substancialmente.
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Exercício Social Encerrado em
Descrição
a. Regras
sobre
retenção de
lucros

2018
De acordo com a Lei nº
6.404, de 15 de dezembro
de
1976,
conforme
alterada,
ou
Lei
das
Sociedades por Ações, os
acionistas
reunidos
em
Assembleia Geral poderão,
por proposta dos órgãos da
administração,
deliberar
reter parcela do lucro
líquido do exercício prevista
em orçamento de capital
por
ela
previamente
aprovada.

2017
De acordo com a Lei nº
6.404, de 15 de dezembro
de
1976,
conforme
alterada,
ou
Lei
das
Sociedades por Ações, os
acionistas
reunidos
em
Assembleia Geral poderão,
por proposta dos órgãos da
administração,
deliberar
reter parcela do lucro
líquido do exercício prevista
em orçamento de capital
por
ela
previamente
aprovada.

2016
De acordo com a Lei nº
6.404, de 15 de dezembro
de
1976,
conforme
alterada,
ou
Lei
das
Sociedades por Ações, os
acionistas
reunidos
em
Assembleia Geral poderão,
por proposta dos órgãos da
administração,
deliberar
reter parcela do lucro
líquido do exercício prevista
em orçamento de capital
por
ela
previamente
aprovada.

A Lei das Sociedades por
Ações, bem como o nosso
Estatuto
Social
estabelecem que parte do
nosso lucro será revertido
para
constituição
de
reservas:
(i)
reserva
legal, mediante a retenção
de 5% do lucro líquido,
desde que não exceda 20%
do capital social; e (ii)
reservas em razão de
contingências.

A Lei das Sociedades por
Ações, bem como o nosso
Estatuto
Social
estabelecem que parte do
nosso lucro será revertido
para
constituição
de
reservas:
(i)
reserva
legal, mediante a retenção
de 5% do lucro líquido,
desde que não exceda 20%
do capital social; e (ii)
reservas em razão de
contingências.

A Lei das Sociedades por
Ações, bem como o nosso
Estatuto
Social
estabelecem que parte do
nosso lucro será revertido
para
constituição
de
reservas:
(i)
reserva
legal, mediante a retenção
de 5% do lucro líquido,
desde que não exceda 20%
do capital social; e (ii)
reservas em razão de
contingências.

A reserva legal tem por fim
assegurar a
integridade
do capital social e somente
poderá ser utilizada para
compensar prejuízos ou
aumentar o capital.

A reserva legal tem por fim
assegurar a
integridade
do capital social e somente
poderá ser utilizada para
compensar prejuízos ou
aumentar o capital.

A reserva legal tem por fim
assegurar a
integridade
do capital social e somente
poderá ser utilizada para
compensar prejuízos ou
aumentar o capital.

Entende-se
por
lucro
líquido
a
parcela
remanescente do resultado
do exercício social após
deduzidos
os
prejuízos
acumulados e a provisão
para o imposto de renda.

Entende-se
por
lucro
líquido
a
parcela
remanescente do resultado
do exercício social após
deduzidos
os
prejuízos
acumulados e a provisão
para o imposto de renda.

Entende-se
por
lucro
líquido
a
parcela
remanescente do resultado
do exercício social após
deduzidos
os
prejuízos
acumulados e a provisão
para o imposto de renda.
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a.i. Valores
das
Retenções de
Lucros
a.ii
Percentuais
em relação
aos lucros
totais
declarados

Adicionalmente,
a
Companhia
também
poderá constituir reserva
de incentivos fiscais, de
acordo com o estabelecido
no artigo 195-A da Lei das
Sociedades por Ações. Essa
reserva recebe a parcela
dos
incentivos
fiscais,
reconhecidos no resultado
e a ela destinados a partir
da
conta
de
lucros
acumulados.
Esses
incentivos não entram na
base
de
cálculo
do
dividendo
mínimo
obrigatório.

Adicionalmente,
a
Companhia
também
poderá constituir reserva
de incentivos fiscais, de
acordo com o estabelecido
no artigo 195-A da Lei das
Sociedades por Ações. Essa
reserva recebe a parcela
dos
incentivos
fiscais,
reconhecidos no resultado
e a ela destinados a partir
da
conta
de
lucros
acumulados.
Esses
incentivos não entram na
base
de
cálculo
do
dividendo
mínimo
obrigatório.

Devido
à
adesão
ao
PROUNI, os valores do
imposto de renda e da
contribuição social sobre o
lucro líquido, não pagos em
razão do incentivo
fiscal
concedido,
são
contabilizados
no
resultado
do
período,
reduzindo as despesas dos
referidos
tributos.
Para
evitar a distribuição de
dividendos, o montante dos
incentivos
fiscais
é
destinado, após transitar
pelo resultado, para a
conta
de
reserva
de
incentivos
fiscais
no
patrimônio líquido. Esta
reserva de lucro somente
poderá ser utilizada para
aumento de capital ou
absorção
de
prejuízos.
Ademais, tais valores não
poderão ser distribuídos
aos acionistas, mediante
restituição ou redução do
capital, por até cinco anos
após a data em que ocorrer
referida capitalização.

Devido
à
adesão
ao
PROUNI, os valores do
imposto de renda e da
contribuição social sobre o
lucro líquido, não pagos em
razão do incentivo
fiscal
concedido,
são
contabilizados
no
resultado
do
período,
reduzindo as despesas dos
referidos
tributos.
Para
evitar a distribuição de
dividendos, o montante dos
incentivos
fiscais
é
destinado, após transitar
pelo resultado, para a
conta
de
reserva
de
incentivos
fiscais
no
patrimônio líquido. Esta
reserva de lucro somente
poderá ser utilizada para
aumento de capital ou
absorção
de
prejuízos.
Ademais, tais valores não
poderão ser distribuídos
aos acionistas, mediante
restituição ou redução do
capital, por até cinco anos
após a data em que ocorrer
referida capitalização.

Devido
à
adesão
ao
PROUNI, os valores do
imposto de renda e da
contribuição social sobre o
lucro líquido, não pagos em
razão do incentivo
fiscal
concedido,
são
contabilizados
no
resultado
do
período,
reduzindo as despesas dos
referidos
tributos.
Para
evitar a distribuição de
dividendos, o montante dos
incentivos
fiscais
é
destinado, após transitar
pelo resultado, para a
conta
de
reserva
de
incentivos
fiscais
no
patrimônio líquido. Esta
reserva de lucro somente
poderá ser utilizada para
aumento de capital ou
absorção
de
prejuízos.
Ademais, tais valores não
poderão ser distribuídos
aos acionistas, mediante
restituição ou redução do
capital, por até cinco anos
após a data em que ocorrer
referida capitalização.

R$153.475 mil

R$170.441 mil

R$196.214 mil

76,2%

86,3%

85,1%
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Exercício Social Encerrado em
Descrição
b. Regras
sobre
distribuição
de dividendos

2018
De acordo com o nosso
Estatuto
Social,
nossos
acionistas têm direito a
receber, em cada exercício,
a título de dividendos, um
percentual
mínimo
obrigatório de 25% do
lucro líquido ajustado. Os
referidos ajustes são (i) o
acréscimo das importâncias
resultantes da reversão,
no exercício, de reservas
para
contingências,
anteriormente
formadas;
(ii) o decréscimo
das
importâncias
destinadas,
no exercício, à constituição
de
reserva
legal,
de
reservas para contingências
e do Incentivo Fiscal PROUNI reconhecido no
resultado do período; e (iii)
sempre que o montante do
dividendo
mínimo
obrigatório ultrapassar a
parcela realizada do lucro
líquido do exercício, a
administração
poderá
propor, e a Assembleia
Geral aprovar, destinar o
excesso à constituição de
reserva de lucros a realizar
(nos termos do Artigo 197
da Lei das Sociedades por
Ações).
A retenção do lucro líquido
do
exercício
social
encerrado
em
31
de
dezembro de 2018 no valor
de R$ 153.475 mil teve a
seguinte destinação: (i)
constituição de Reserva
Legal, no montante de R$
10.064
mil;
e
(ii)
constituição de reserva de
retenção de lucros de R$
143.411 mil.

2017
De acordo com o nosso
Estatuto
Social,
nossos
acionistas têm direito a
receber, em cada exercício,
a título de dividendos, um
percentual
mínimo
obrigatório de 25% do
lucro líquido ajustado. Os
referidos ajustes são (i) o
acréscimo das importâncias
resultantes da reversão,
no exercício, de reservas
para
contingências,
anteriormente
formadas;
(ii) o decréscimo
das
importâncias
destinadas,
no exercício, à constituição
de
reserva
legal,
de
reservas para contingências
e do Incentivo Fiscal PROUNI reconhecido no
resultado do período; e (iii)
sempre que o montante do
dividendo
mínimo
obrigatório ultrapassar a
parcela realizada do lucro
líquido do exercício, a
administração
poderá
propor, e a Assembleia
Geral aprovar, destinar o
excesso à constituição de
reserva de lucros a realizar
(nos termos do Artigo 197
da Lei das Sociedades por
Ações).
A retenção do lucro líquido
do
exercício
social
encerrado
em
31
de
dezembro de 2017 no valor
de R$ 170.441 mil teve a
seguinte destinação: (i)
constituição de Reserva de
Incentivo
Fiscal,
no
montante de R$ 6.169 mil;
(ii) constituição de Reserva
Legal, no montante de R$
9.874
mil;
e
(iii)
constituição de reserva de
retenção de lucros de R$
154.398 mil.

2016
De acordo com o nosso
Estatuto
Social,
nossos
acionistas têm direito a
receber, em cada exercício,
a título de dividendos, um
percentual
mínimo
obrigatório de 25% do
lucro líquido ajustado. Os
referidos ajustes são (i) o
acréscimo das importâncias
resultantes da reversão,
no exercício, de reservas
para
contingências,
anteriormente
formadas;
(ii) o decréscimo
das
importâncias
destinadas,
no exercício, à constituição
de
reserva
legal,
de
reservas para contingências
e do Incentivo Fiscal PROUNI reconhecido no
resultado do período; e (iii)
sempre que o montante do
dividendo
mínimo
obrigatório ultrapassar a
parcela realizada do lucro
líquido do exercício, a
administração
poderá
propor, e a Assembleia
Geral aprovar, destinar o
excesso à constituição de
reserva de lucros a realizar
(nos termos do Artigo 197
da Lei das Sociedades por
Ações).
A retenção do lucro líquido
do
exercício
social
encerrado
em
31
de
dezembro de 2016 no valor
de R$ 196.214 mil teve a
seguinte destinação: (i)
constituição de Reserva de
Incentivo
Fiscal,
no
montante de R$ 3.895 mil;
(ii) constituição de Reserva
Legal, no montante de R$
11.522
mil;
e
(iii)
constituição de reserva de
retenção de lucros de R$
180.797 mil.
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Dos dividendos aprovados
referentes
ao
exercício
findo em 31 de dezembro
de 2018, foram pagos no
ano de 2018, a título de
dividendos
intermediários
R$ 20.685 mil, e foram
distribuídos em 2019, como
dividendos, o valor de
R$36.679 mil.

Dos dividendos aprovados
referentes
ao
exercício
findo em 31 de dezembro
de
2017,
foram
distribuídos, no ano de
2018, como dividendos, o
valor de R$37.847 mil.

Dos dividendos aprovados
referentes
ao
exercício
findo em 31 de dezembro
de
2016,
foram
distribuídos, no ano de
2017, como dividendos, o
valor de R$34.234 mil.

c.
Periodicidade
das
distribuições
de dividendos

A distribuição dos nossos
dividendos
ocorre
anualmente.
De
acordo
com o nosso Estatuto,
poderemos,
a
qualquer
tempo, levantar balancetes
em períodos menores, em
cumprimento a requisitos
legais ou para atender a
interesses
societários,
inclusive para a distribuição
de
dividendos
intermediários
ou
intercalares,
mediante
deliberação
do
nosso
Conselho de Administração,
sendo
que,
caso
distribuídos, poderão ser
imputados ao dividendo
mínimo
obrigatório,
observados os limites e
procedimentos
previstos
em lei.
d. Restrições Não possuímos restrições à
à distribuição distribuição
de
nossos
de dividendos dividendos, assim como
não
existem
restrições
impostas por contratos,
decisões
judiciais,
administrativas
ou
arbitrais.

A distribuição dos nossos
dividendos
ocorre
anualmente.
De
acordo
com o nosso Estatuto,
poderemos,
a
qualquer
tempo, levantar balancetes
em períodos menores, em
cumprimento a requisitos
legais ou para atender a
interesses
societários,
inclusive para a distribuição
de
dividendos
intermediários
ou
intercalares,
mediante
deliberação
do
nosso
Conselho de Administração,
sendo
que,
caso
distribuídos, poderão ser
imputados ao dividendo
mínimo
obrigatório,
observados os limites e
procedimentos
previstos
em lei.
Não possuímos restrições à
distribuição
de
nossos
dividendos, assim como
não
existem
restrições
impostas por contratos,
decisões
judiciais,
administrativas
ou
arbitrais.

A distribuição dos nossos
dividendos
ocorre
anualmente.
De
acordo
com o nosso Estatuto,
poderemos,
a
qualquer
tempo, levantar balancetes
em períodos menores, em
cumprimento a requisitos
legais ou para atender a
interesses
societários,
inclusive para a distribuição
de
dividendos
intermediários
ou
intercalares,
mediante
deliberação
do
nosso
Conselho de Administração,
sendo
que,
caso
distribuídos, poderão ser
imputados ao dividendo
mínimo
obrigatório,
observados os limites e
procedimentos
previstos
em lei.
Não possuímos restrições à
distribuição
de
nossos
dividendos, assim como
não
existem
restrições
impostas por contratos,
decisões
judiciais,
administrativas
ou
arbitrais.

e. Política de Nós possuímos uma política
destinação de de destinação de
resultados
resultados, denominada
Política de Dividendos,
aprovada por nosso
Conselho de Administração,
em 28 de abril de 2017 e
está disponível para
consulta em:
www.ri.sereducacional.com

Nós possuímos uma política
de destinação de
resultados, denominada
Política de Dividendos,
aprovada por nosso
Conselho de Administração,
em 28 de abril de 2017 e
está disponível para
consulta em:
www.ri.sereducacional.com

Não possuíamos uma
política de destinação de
resultados formalmente
aprovada.

Política de Dividendos
Em 02 de maio de 2017, nós anunciamos que em reunião do nosso Conselho de Administração realizada em 28 de abril de
2017, foi aprovada nossa Política de Dividendos. Esta Política, aprovada pelo Conselho de Administração em 28/04/2017,
para sua aplicação ao Grupo, teve sua atualização aprovada pelo mesmo órgão em reunião realizada no dia 09/05/2019. A
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política passa a prever pagamentos semestrais de dividendos a nossos acionistas, estabelecendo que passaremos a
distribuir semestralmente a totalidade do dividendo mínimo obrigatório calculado para o período.
Esta Política de Dividendos tem por finalidade direcionar as ações de nossa Diretoria, bem como estabelece diretrizes em
relação aos pagamentos de dividendos por nós.

COMPETÊNCIAS
Deliberação
Caberá ao Conselho de Administração orientar, acompanhar, revisar e aprovar a Política de Dividendos e os
procedimentos adotados pela Diretoria Financeira, baseados nas informações reportadas mensalmente nas
reuniões do Conselho de Administração.
Execução
Caberá a Diretoria Financeira executar os objetivos desta política, bem como apresentar informações de
prestação de contas ao Conselho de Administração mensalmente em suas reuniões.
Acompanhamento
Caberá ao Comitê de Finanças monitorar o cumprimento desta política, assessorar o Conselho de
Administração nas decisões, sendo todas as reuniões deste comitê registradas em atas de reuniões efetuadas
através de “conference call” ou reunião presencial, no mínimo a cada três meses.
DIRETRIZES
Pagamento de dividendo mínimo
De acordo com artigo 26 do Estatuto Social, a Companhia distribuirá como dividendo, em cada exercício social,
no mínimo 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por
Ações.
Antecipação do pagamento de dividendo obrigatório
De acordo
obrigatório
determinar
obrigatório
houver.

com artigo 26º do Estatuto Social, por deliberação do Conselho de Administração, o dividendo
poderá ser pago antecipadamente, no curso de exercício e até a Assembleia Geral Ordinária
o respectivo montante. O valor do dividendo antecipado será compensado com o do dividendo
do exercício. A Assembleia Geral Ordinária determinará o saldo do dividendo obrigatório que

De acordo com artigo 27º do Estatuto Social, a Companhia levantará balanço semestral em 30 de junho de
cada ano e poderá, por determinação do Conselho de Administração, levantar balanços em períodos menores.
O Conselho poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros apurados no balanço semestral e
observadas as disposições legais, a contas de lucros apurados em balanço relativo a período menor que o
semestre, ou a conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral. O Conselho poderá declarar juros sobre o capital próprio, nos termos do parágrafo 7º do artigo 9º da
#30076004v3<JUR_SP> - Ser FRE _ ITEM 3.4 (Comentários PNA 23.05.18)

PÁGINA: 21 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e imputá-los ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório,
passando a integrá-los para todos os efeitos legais.
Fica estabelecido que a Companhia distribuirá semestralmente 30% do lucro líquido calculado para o período
Prazo para pagamento de dividendos
De acordo com artigo 28º do Estatuto Social, os dividendos apurados, serão pagos no máximo em até 60 dias
contados da data da deliberação de sua distribuição, salvo em deliberação contrária da Assembleia Geral.
Correção e prescrição dos dividendos
De acordo com artigo 30º do Estatuto Social, os dividendos declarados não serão corrigidos monetariamente e
se não forem reclamados no prazo de 3 (três) anos, contado do início de seu pagamento, prescreverão em
favor da Companhia.
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2018

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2017

Exercício social 31/12/2016

191.215.000,00

108.134.000,00

136.934.000,00

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

30,000000

35,000000

25,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

13,700000

13,100000

24,247560

Dividendo distribuído total
Lucro líquido retido
Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

57.364.616,00

37.847.153,00

34.233.511,00

153.475.000,00

170.441.000,00

196.214.000,00

27/03/2019

22/03/2018

13/03/2017

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Dividendo Obrigatório
Ordinária

20.685.235,00

25/09/2018

Ordinária

36.679.381,00

24/05/2019

37.847.153,00

07/05/2018

34.233.511,00

05/05/2017
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

Não houve declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas nos últimos três
exercícios sociais.
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3.7 - Nível de Endividamento
Exercício Social

31/12/2018

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
959.017.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
0,39472868
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2018)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

2.007.545,03

3.904.869,00

Empréstimo

Garantia Flutuante

22.962.003,95

7.037.996,04

Empréstimo

Quirografárias

108.476.459,79
133.446.008,77

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

3.904.869,00

2.115.137,18

11.932.420,21

0,00

0,00

29.999.999,99

145.008.293,57

10.800.694,10

0,00

264.285.447,46

155.951.158,61

14.705.563,10

2.115.137,18

306.217.867,66

Observação
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3.9 - Outras Informações Relevantes

Em relação às informações financeiras apresentadas nesta Seção 3, esclarecemos que o processo de consolidação das
nossas informações financeiras é preparado em ‘milhares de reais’, conforme se verifica nas nossas Demonstrações
Financeiras. Entretanto, em decorrência do programa Empresas.Net ser parametrizado, apresentamos as informações
solicitadas em ‘reais’.
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O investimento nos valores mobiliários de nossa emissão envolve a exposição a determinados riscos. Antes
de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de nossa emissão, os potenciais
investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de Referência,
os riscos mencionados abaixo, bem como nossas demonstrações financeiras, informações trimestrais e
respectivas notas explicativas. Os nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de
caixa, liquidez e/ou nossos negócios futuros poderão ser afetados de maneira adversa por qualquer dos
fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado dos valores mobiliários de nossa emissão poderá
diminuir em razão da ocorrência de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os
potenciais investidores poderão perder todo ou parte substancial de seu investimento nos valores
mobiliários de nossa emissão. Os riscos descritos abaixo são aqueles que conhecemos e acreditamos que,
na data deste Formulário de Referência, podem nos afetar adversamente e de forma relevante. Além disso,
riscos adicionais não conhecidos atualmente ou considerados irrelevantes também poderão nos afetar
adversamente.
Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco” e da seção “5. Riscos de Mercado”, exceto se expressamente
indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza
ou problema poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a
Companhia, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia
causar efeito adverso relevante nos nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de
caixa, liquidez e/ou negócios futuros e de nossas subsidiárias, bem como no preço dos valores mobiliários
de nossa emissão. Expressões similares incluídas nesta seção “4. Fatores de Risco” e na seção “5. Riscos de
Mercado” devem ser compreendidas nesse contexto.
Não obstante a subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco” e da seção “5. Riscos de Mercado”,
determinados fatores de risco que estejam em um item podem também se aplicar a outros itens desta
seção “4. Fatores de Risco” e da seção “5. Riscos de Mercado”.
a.

ao emissor

Como resultado da exposição ao Governo Federal decorrente da participação em programas tais
como o FIES, PRONATEC e PROUNI, conforme abaixo definidos, qualquer atraso ou suspensão
dos repasses, bem como alteração nas regras, poderá prejudicar nosso fluxo de caixa e,
consequentemente, nosso negócio.
Em função do aumento da penetração do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
(“FIES”), programa criado pelo MEC, operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (“FNDE”), destinado a financiar estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e
tecnológicos, em instituições privadas de educação superior, como opção de financiamento de nossos
alunos, nossa exposição ao repasse das mensalidades do FIES por parte do Governo Federal passou a ser
significativo a partir de 2012. Adicionalmente, houve a adoção do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (“PRONATEC”), criado pelo Governo Federal em 2011, com o objetivo de ampliar a
oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Além disso, houve a adesão de nossa parte ao
PROUNI - Programa Universidade para Todos (“PROUNI”), o que permitiu que políticas de financiamento e
benefícios fiscais fossem conferidos por parte do Governo Federal. O PROUNI, institucionalizado pela Lei n.º
11.096/05, tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de
baixa renda, em cursos de graduação e tecnológicos, em instituições privadas de educação superior,
oferecendo, em contrapartida, isenção de alguns tributos federais às instituições que aderirem ao PROUNI.
Caso o Governo Federal decida extinguir ou reduzir os benefícios do PROUNI e do FIES, ou caso não
consigamos cumprir os requisitos para utilização do PROUNI e, no caso do FIES, os alunos não consigam
JUR_SP - 27029256v6 5302004.407839
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cumprir os requisitos para sua utilização ou o Governo alongue os prazos dos reembolsos ou mude a regra
de maneira adversa, nossos resultados operacionais poderão ser afetados e poderemos ser compelidos a
pagar os tributos a que somos isentos atualmente e ter redução de receita em função da redução de
captação de alunos oriundos do FIES.
Por fim, as recentes alterações nas regras da renovação dos contratos do FIES, bem como fechamento do
sistema para contratação de novos financiamentos pelos alunos e mudanças na legislação do PROUNI
podem afetar negativamente o número de alunos em nossos cursos, causando uma diminuição em nossas
receitas, assim como ocorrido nas mudanças observadas durante o ano de 2015 para o PRONATEC.
A partir de dezembro de 2014 o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação reduziu seus
investimentos no FIES e no PRONATEC, reduzindo o número de vagas disponibilizadas para ambos os
programas. Como consequência, o número de alunos de cursos técnicos da Companhia passou de 0,4 mil
em 31 de dezembro de 2016 para 0,3 mil em 2017, tendo essa última turma de alunos do PRONATEC
finalizado as aulas no primeiro semestre deste ano. A base de alunos FIES passou de 44,9% da base de
alunos de graduação presencial em 31 de dezembro de 2016 para 41,5% em 31 de dezembro de 2017 e
31,6% em 31 de dezembro de 2018.

A partir de 2018, a Companhia aderiu ao novo modelo de financiamento estudantil do Governo
Federal intitulado “Novo FIES”. Assim como o antigo programa o novo financiamento também
concede diversos limites de financiamento por todo o Brasil com foco nas regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste. O novo programa é dividido entre FIES Público, que é de controle e
responsabilidade do Governo Federal, e FIES Privado (P-FIES), que é controlado por instituições
financeiras públicas e ou privadas. Com relação ao FIES Público, no momento da adesão ao
programa as IES são obrigadas a aderir ao Fundo Garantidor FIES (FG-FIES) que substitui o
FGEDUC. Além da adesão ao FG-FIES as instituições passam a ter um aumento na exposição de
risco no novo programa. Para os financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de
2018, as mantenedoras de IES que aderiram ao FIES participação do risco do financiamento,
como devedoras solidárias, e deverão comprometer-se em realizar aportes ao FG-FIES por meio
de aplicação dos seguintes percentuais sobre os referidos encargos educacionais: (a) 13% (treze
por cento) no primeiro ano, (b) entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do
segundo ao quinto ano, (c) a partir do sexto ano da entidade mantenedora no FG-FIES, o
percentual de participação não poderá ser inferior a 10% (dez por cento). A oferta de vagas do FIES
para o setor de ensino superior privado por parte do Governo Federal passou de aproximadamente 700 mil
vagas em 2014 para aproximadamente 300 mil vagas entres os anos de 2015 a 2017 e foi novamente
reduzida para menos de 100 mil vagas, a partir de 2018.
O aumento dos níveis de inadimplência no pagamento de nossas mensalidades poderá
comprometer nossas receitas e nosso fluxo de caixa.
Dependemos do pagamento integral e pontual das mensalidades que cobramos de nossos alunos para a
continuidade dos nossos negócios. Assim, o aumento nos níveis de inadimplência dos nossos alunos no
pagamento das mensalidades ou na recomposição de débitos poderá comprometer nosso fluxo de caixa e
nossa capacidade de cumprir com as nossas obrigações. O aumento dos níveis de inadimplência poderá
afetar negativamente nosso fluxo de caixa e, consequentemente, prejudicar nosso negócio. A provisão para
devedores duvidosos como percentual da receita líquida foi de 4,3% em 31 de dezembro de 2016. Em 31
de dezembro de 2017, devido ao aumento prolongado das taxas de desemprego e consequente elevação da
inadimplência, a PDD ficou em 5,2% como percentual da receita líquida, e, em 2018, ainda em decorrência
JUR_SP - 27029256v6 5302004.407839
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das altas taxas de desemprego, ficou em 7,0%.
Podemos ser prejudicados se não conseguirmos identificar, abrir, instalar e gerenciar novas
unidades em condições economicamente eficientes ou obter os atos regulatórios necessários
para autorizações ou credenciamentos de tais unidades de forma tempestiva. Se não formos
capazes de executar nosso plano de expansão por meio da abertura de novas unidades na forma
planejada, nossos negócios poderão ser prejudicados.
Nossa estratégia inclui a expansão orgânica por meio da abertura de novas unidades e sua integração à
nossa rede de ensino. Assim, nosso plano de expansão cria desafios significativos à manutenção da nossa
qualidade e cultura de ensino, em decorrência do grau de complexidade e dificuldade em gerenciar com
eficiência um número muito grande de unidades e cursos. Neste sentido, podemos não ser capazes de
manter nossos padrões atuais de qualidade, o que implicaria a redução de nossa participação de mercado
e, por consequência, a diminuição de nossa eficiência e lucratividade.
Adicionalmente, a abertura de novas unidades apresenta grandes desafios e exigem vultosos investimentos
em infraestrutura, marketing, pessoal e outras despesas pré-operacionais, em especial a identificação de
novas instalações (unidades), tanto para locação quanto para aquisição. Neste sentido, priorizamos a
identificação de locais estratégicos, a negociação da aquisição ou locação de imóveis, a avaliação da
necessidade de construção ou reforma de todas as instalações, sobretudo as bibliotecas, laboratórios e
salas de aula, bem como a obtenção de licenças de funcionamento, a demanda para contratação e
treinamento de professores e funcionários e o investimento em administração e suporte.
Além disso, antes de abrir ou operar as novas unidades, somos obrigados a credenciar tais unidades no
MEC, bem como providenciar a aprovação e autorização de nossos novos cursos a fim de estarmos aptos a
operar, captar alunos e expedir diplomas e certificados. Diante disso, se não formos capazes de realizar os
investimentos necessários à abertura de novas unidades de forma a atender todas as especificações do
MEC, ou caso o MEC imponha a tais processos exigências, restrições, metas ou impedimentos à aprovação
de nossas solicitações que resultem no atraso de autorização, credenciamento ou reconhecimento de tais
unidades, nosso negócio poderá ser prejudicado.

Podemos não ter sucesso em nossa estratégia de expandir nossa atuação no segmento de
Ensino a Distância (“EAD”).
Em 23 de dezembro de 2013, o nosso centro universitário, a UNINASSAU, foi autorizado para oferecer a
modalidade de EAD e em 7 de dezembro de 2015 houve seu primeiro reconhecimento de curso. Em 30 de
novembro de 2015 a Universidade de Guarulhos foi autorizada a oferecer EAD. Diante disso, podemos ter
dificuldades em operar cursos em modelo EAD, bem como promover as mudanças e investimentos
tecnológicos que tal modelo de ensino exige. A tecnologia de produtos on-line, inclusive para o segmento
de EAD, evolui rapidamente e, portanto, teremos que modificar e atualizar nossos produtos e serviços de
forma rápida para nos adaptarmos às novas práticas do mercado e aos padrões esperados pelos alunos.
Neste sentido, nossa estratégia pode ser prejudicada caso nossos competidores, atuais ou futuros,
introduzam produtos ou plataformas de serviços superiores ao que oferecemos e a nossa disponibilidade de
recurso seja insuficiente para desenvolver e implementar mudanças tecnológicas necessárias à manutenção
de nossa posição competitiva.
Em 24 de abril de 2017 o MEC publicou a portaria 347 que dispõe que a Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (SERES) poderá expedir atos autorizativos em caráter provisório, para
credenciamento de polos de apoio presencial, em processos de aditamento ao ato de credenciamento EAD,
exclusivamente nos casos em que estes processos estejam em trâmite regular no Sistema e-MEC e em fase
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de Avaliação pelo INEP, há mais de 2 (dois) anos, sem realização da devida avaliação in loco, ou, há mais
de 1 (um) ano, com, pelo menos, 4 (quatro) tentativas de constituição de comissões, sem realização de
avaliação, comprovadas pela instituição.
Em 21 de junho de 2017, o Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União, a Portaria
Normativa nº 11, que regulamentou o Decreto Presidencial nº 9.057 de 25 de maio de 2017, que prevê que
Instituições de Ensino Superior (IES) que possuem credenciamento para EAD com Conceito Institucional
(CI) igual a 4 ou 5 possam abrir até 150 e 250 novos polos de ensino a distância por ano, respectivamente.
A partir da publicação desta Portaria Normativa nº 11, a Ser Educacional passou a contar com o Centro
Universitário Maurício de Nassau de Recife, o Centro Universitário Maurício de Nassau de Maceió, a
Universidade Guarulhos – UNG/UNIVERITAS e a Universidade da Amazônia - UNAMA, o que possibilitará a
expansão do número de polos de EAD de acordo com os critérios estabelecidos na Portaria Normativa nº
11.
Além do acompanhamento das inovações tecnológicas, o sucesso do EAD depende também do fácil acesso
da população à internet a um custo acessível, bem como de fatores tecnológicos fora de nosso controle. Se
o acesso à internet for dificultado ou disponibilizado a um custo superior ao atual, ou ainda se o número de
interessados em serviços educacionais via internet não aumentar, podemos não ter condições de
implementar nossa estratégia de crescimento nos serviços de EAD e, consequentemente, podemos não ser
capazes de implementar satisfatoriamente nossa estratégia de crescimento.
Enfrentamos concorrência significativa em cada curso que oferecemos e em cada região em que
atuamos, de modo que, se não formos eficientes, poderemos perder participação de mercado e
lucratividade.
Concorremos com faculdades, universidades, centros universitários públicos e privados, instituições de
ensino à distância, bem como com alternativas ao ensino superior privado, tais como entidades
filantrópicas, que gozam de isenção no recolhimento de determinados tributos. De acordo com o a Sinopse
Educação Superior 2017, publicado pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira, haviam 2.448 instituições de educação superior no Brasil, sendo 296 instituições públicas e
2.152 privadas.
Nossos concorrentes podem oferecer cursos semelhantes ou melhores que os nossos, contar com mais
recursos, ter mais prestígio na comunidade acadêmica, possuir unidades com localização mais conveniente
e melhor infraestrutura, cobrar mensalidades mais baixas ou, até mesmo, no caso do ensino superior
público, não cobrar mensalidades. Podemos ser obrigados a reduzir nossas mensalidades ou aumentar
nossas despesas operacionais, a fim de reter ou atrair alunos ou buscar novas oportunidades de mercado.
Não podemos garantir que seremos capazes de competir com sucesso com nossos concorrentes atuais e
futuros. Se não conseguirmos manter nossa posição competitiva ou responder às pressões competitivas
com eficiência, nossas receitas poderão diminuir, nossa lucratividade poderá ser comprometida e
poderemos perder nossa participação de mercado.
Podemos não conseguir identificar e adquirir novas instituições de ensino superior ou cumprir
nossos objetivos estratégicos e financeiros relativos a qualquer aquisição pretendida.
Pretendemos adquirir instituições de ensino superior como parte da estratégia de expansão de nossas
operações, incluindo aquisições que possam ser significativas em tamanho e/ou relevância estratégica.
Podemos não ser capazes de continuar identificando instituições de ensino superior que ofereçam
oportunidades adequadas e/ou favoráveis de aquisição no momento que desejarmos realizá-la. Além disso,
as aquisições realizadas, e as futuras, envolvem uma série de riscos e desafios que podem ter um efeito
prejudicial relevante sobre nossos negócios, especialmente porque, entre outras:
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•
a aquisição pode não contribuir com nossa estratégia comercial ou com a imagem de nossa
instituição;
•
a aquisição pode estar sujeita à autorização de autoridades concorrenciais, que eventualmente
poderão indeferir nas aquisições ou impor restrições;
•
podemos enfrentar um passivo contingente relevante em decorrência dos processos judiciais das
unidades adquiridas, bem como questões regulatórias relativas ao MEC;
•
o processo de aquisição pode ser demorado e consumir mais recursos e/ou demandar tempo e
esforço adicional da nossa administração, desviando o foco da administração de nossas operações;
•
os investimentos em aquisições podem não gerar os retornos esperados;
•
o modelo de negócio das instituições adquiridas poderá ser diferente do nosso, e podemos não ser
capazes de adequar esses modelos ao nosso ou fazê-lo de forma eficiente;
•
as aquisições podem gerar ágio, cuja amortização resultará na redução de nosso lucro líquido e
dividendos; e
•
a transferência da mantença decorrente de alienação de controle ou reestruturação societária deve
ser homologada posteriormente pelo MEC.
Podemos precisar de recursos adicionais para dar continuidade à nossa estratégia de expansão. Dessa
forma, se não conseguirmos obter financiamento adequado para concluir qualquer potencial aquisição e
implementar nossos planos de expansão, não teremos condições de implementar integralmente nossa
estratégia de crescimento.
Podemos não ser capazes de integrar e gerenciar de forma satisfatória as instituições e/ou
unidades adquiridas.
No processo de integração das instituições e/ou unidades adquiridas com as já existentes, podemos
enfrentar desafios significativos, tais como a administração de um número maior de funcionários dispersos
geograficamente e criação e implementação de controles, procedimentos e políticas uniformes com
eficiência, além de custos adicionais de integração. Caso a integração das instituições e/ou unidades
adquiridas em nossas operações, e a administração, divulgação e aplicação de nossa estratégia de negócios
a tais novas unidades podemos não alcançar os benefícios que esperamos obter com as aquisições.
Podemos, também, não ser capazes de integrar o corpo docente e os funcionários com experiência
profissional e culturas corporativas diferentes, e nosso relacionamento com os professores e funcionários,
atuais e os novos, poderá ser prejudicado. Além disso, a integração de novas unidades adquiridas poderá
ser afetada em decorrência de negociações coletivas de cada região, inclusive pela pressão de
sindicatos. Se não formos capazes de administrar nosso crescimento por meio de aquisições com
eficiência, nosso negócio poderá ser prejudicado significativamente.
Podemos não ser capazes de atualizar e melhorar o nosso projeto pedagógico e de continuar a
oferecer uma boa relação custo-benefício a nossos alunos.
Nossos currículos e programas de ensino estão voltados para uma formação acadêmica com foco na
capacitação dos alunos para o mercado de trabalho, a fim de proporcionar melhores condições de
empregabilidade. Assim, para nos diferenciarmos da concorrência, atualizamos regularmente nossos
currículos, bem como desenvolvemos novos programas de ensino, inclusive com a adoção de novas
ferramentas tecnológicas. Caso não consigamos nos adequar às demandas dos nossos alunos e do
mercado, tais aspectos podem fazer com que nossos cursos deixem de ser bem aceitos no futuro. Além
disso, podemos não lograr êxito na introdução de novos programas de ensino na mesma velocidade que
nossos concorrentes ou tão rapidamente quanto à demanda dos empregadores. Se não respondermos de
forma adequada às mudanças nas exigências do mercado em virtude de restrições financeiras, rápidas
mudanças tecnológicas ou outros fatores, nossa capacidade de atrair e reter alunos poderá ser prejudicada,
tendo em vista que a relação custo-benefício de nossos custos poderá ser questionada.
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Dependemos de membros de nossa Administração e podemos não ser capazes de reter ou
substituí-los por pessoas com mesma experiência e qualificação.
Parte de nosso sucesso depende das habilidades e esforços de nossa Administração. Contudo, os nossos
administradores e empregados de alto escalão poderão se afastar no futuro. Se administradores ou
empregados de alto escalão optarem por não mais participar da gestão dos nossos negócios, podemos não
ser capazes de contratar profissionais igualmente qualificados. A perda de membros de nossa
Administração executiva e nossa incapacidade de contratar profissionais com a mesma experiência e
qualificação poderão ter um efeito prejudicial sobre nosso negócio.
Um aumento nas taxas de evasão dos nossos alunos poderá prejudicar nossos resultados
operacionais.
Acreditamos que as taxas de evasão estão relacionadas principalmente à motivação pessoal, às condições
socioeconômicas do país e à situação financeira dos nossos atuais e potenciais alunos. Desvios significativos
nas taxas projetadas de evasão dos nossos alunos podem afetar nossos esforços de captação de novos
alunos, de tal forma que tais esforços não sejam suficientes para nos possibilitar atingir as receitas
esperadas por nós. Assim, um eventual aumento do índice de evasão e/ou não renovação de matrícula
poderá reduzir nossas receitas, prejudicando nossos resultados operacionais.
Podemos ser prejudicados em determinadas negociações desfavoráveis em convenções coletivas
assinadas entre os sindicatos que representam nossos professores e funcionários e os sindicatos
das categorias econômicas que representam nossas instituições de educação.
Nossos gastos com pessoal e encargos sociais representam a maior parte de nosso custo de produtos e
serviços prestados, sendo que para o período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2018, tais
gastos representaram 66% dos nossos custos. Nossos professores e funcionários administrativos são
representados por sindicatos. As convenções coletivas regulam a duração da hora-aula, a remuneração
mínima, férias e benefícios diretos dos professores e funcionários administrativos e estão sujeitas à
renegociação anual, podendo ser alteradas substancialmente no futuro. Assim, podemos ser prejudicados
em caso de negociações desfavoráveis para nós com relação a referidas convenções coletivas. Também
podemos ser afetados se não mantivermos bom relacionamento com sindicatos de professores ou
funcionários administrativos ou se enfrentarmos greves, interrupções de trabalho ou outros imprevistos
trabalhistas por parte de nossos professores ou funcionários.
Por fim, podemos não ser capazes de repassar para as mensalidades dos nossos alunos um aumento de
custos decorrente da renegociação de convenções coletivas, o que poderá ter um efeito adverso sobre
nosso negócio.
Podemos ser responsabilizados por determinados eventos que ocorram em nossas unidades, o
que poderá ter um efeito prejudicial sobre nossa imagem, nossos resultados e,
consequentemente, sobre nosso negócio.
Podemos ser responsabilizados por atos praticados por diretores, professores e funcionários. Em caso de
acidentes, lesões ou outros danos aos alunos dentro de nossas unidades, podemos enfrentar reclamações
sob a alegação de negligência, em razão de, por exemplo, não ter realizado a supervisão adequada das
nossas instalações, ou de que fomos, de algum modo, responsáveis por tais acidentes, lesões ou danos,
bem como pelo descumprimento por parte de diretores ou funcionários de legislação especifica do MEC e ou
de atos regulatórios de nossos cursos. Também podemos enfrentar alegações de que professores ou outros
funcionários tenham cometido assédio moral ou sexual, ou outros atos ilícitos contra outros funcionários ou
contra alunos. Nestes casos, nossa cobertura de seguro pode (i) não nos propiciar proteção contra esses
tipos de reivindicações; (ii) não ser suficiente para suprir eventuais indenizações que venhamos ser
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obrigados a pagar ou (iii) ser inexistente para determinado ato ou fato. Também não podemos garantir que
no futuro seremos capazes de renovar as nossas coberturas nas mesmas condições. As ações de
responsabilidade podem afetar nossa reputação e prejudicar nosso negócio e nossos resultados financeiros.
Por fim, podemos ser objeto de ações judiciais propostas por alunos e/ou ex-alunos, alegando eventuais
lesões a direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
conforme alterada). A simples existência ou divulgação dessas ações, mesmo antes da comprovação de
fatos correlatos, pode causar danos a nossa imagem, diminuir o número de matrículas, aumentar a taxa de
evasão de alunos, envolver despesas substanciais e desviar tempo e atenção de nossa administração, o que
pode prejudicar nossos resultados operacionais e nossa situação financeira.
Nosso sucesso está ligado a nossa capacidade de acompanhar e nos adaptar às mudanças
tecnológicas do setor educacional e ao funcionamento adequado e ininterrupto da nossa
infraestrutura tecnológica.
Nossos sistemas e ferramentas de tecnologia de informação poderão se tornar obsoletos ou insuficientes.
Além disso, podemos ter dificuldades em acompanhar e nos adaptar às mudanças tecnológicas que venham
a ocorrer, em especial quanto ao segmento de ensino à distância, o qual é afetado pelas rápidas alterações
na tecnologia envolvida, além de mudanças nas necessidades e expectativas tecnológicas de nossos alunos
e nos padrões de mercado.
Nossos concorrentes podem introduzir novos produtos ou plataformas de serviços superiores às que
oferecemos e nosso sucesso depende da capacidade e eficiência em melhorar nossos atuais produtos e em
desenvolver novos serviços, para mantermos uma posição competitiva no mercado.
Adicionalmente nossa infraestrutura tecnológica pode ser afetada por acessos não autorizados, hackers e
outras falhas de segurança. Um usuário que consiga contornar medidas de segurança pode apropriar-se
indevidamente de informações proprietárias ou causar interrupções ou avarias nas operações. Como
resultado, podemos ser obrigados a incorrer despesas consideráveis para nos proteger contra a ameaça
dessas falhas de segurança ou para aliviar os problemas causados por essas falhas.
Por fim, nossos negócios dependem do adequado e ininterrupto funcionamento da nossa infraestrutura de
tecnologia de informação. Problemas diversos relacionados à nossa estrutura de tecnologia da informação,
tais como vírus, hackers e interrupções em nossos sistemas e dificuldades técnicas em relação às nossas
transmissões via satélite poderão afetar adversamente de forma relevante nossos negócios.
Se não conseguirmos manter a qualidade de ensino e de infraestrutura em toda a nossa rede,
nem obtivermos notas de avaliação positivas de nossas unidades e de nossos alunos, poderemos
ser adversamente afetados.
O corpo docente é essencial para manter a qualidade de nossos cursos e nossa reputação. Há carência de
professores qualificados no mercado, o que leva a uma disputa acirrada pela contratação desses
profissionais. Não podemos garantir que teremos condições de reter nossos atuais professores ou recrutar
novos professores que atendam aos nossos padrões de qualidade, especialmente pelo fato de continuarmos
expandindo geograficamente nossas operações.
Adicionalmente, a qualidade dos projetos pedagógicos dos nossos cursos e a infraestrutura das nossas
unidades também são componentes fundamentais da nossa qualidade de ensino.
Da mesma forma, não podemos garantir que (i) encontraremos novos imóveis com infraestrutura
adequada; (ii) seremos capazes de instalar infraestrutura adequada em imóveis que viermos a adquirir; (iii)
teremos recursos suficientes para tanto em nosso processo de expansão; ou (iv) conseguiremos
desenvolver projetos pedagógicos com o mesmo nível que atualmente praticamos para novos cursos. Neste
sentido, poderemos ser afetados adversamente em decorrência da falta de (i) professores qualificados; (ii)
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infraestrutura adequada; ou (iii) projetos pedagógicos para novos cursos, que estejam de acordo com o
nosso modelo de negócio e com os parâmetros estabelecidos pelo MEC. Adicionalmente, nossos negócios
também poderão ser afetados caso seja percebida, em um ou mais dos mercados em que atuamos, que
houve queda na qualidade de nosso ensino, em um ou mais de nossos mercados.
Além disso, nós e nossos alunos somos frequentemente avaliados e pontuados pelo MEC. Se nossas
unidades e cursos ou nossos alunos receberem do MEC notas inferiores às notas de anos anteriores, em
qualquer de suas avaliações, poderá haver redução do nosso número de matrículas em virtude da
percepção da queda na qualidade do ensino que oferecemos. Assim, qualquer queda no resultado de nossa
avaliação no Índice Geral de Cursos ou no ENADE, poderá prejudicar a imagem da nossa marca, o que pode
afetar negativamente nossos resultados operacionais e nossa situação financeira.
Por fim, caso algum de nossos cursos seja avaliado como insatisfatório, poderemos vir a celebrar um termo
de compromisso entre a instituição de ensino superior aplicável e o MEC, incluindo as metas, providências e
prazos para corrigir as condições insatisfatórias. O não cumprimento, total ou parcial, das condições
prescritas no termo de compromisso pode resultar em penalidades aplicadas pelo MEC, que incluem desde
suspensão temporária da abertura de processo seletivo de cursos de graduação até a cassação do
credenciamento ou recredenciamento da instituição e da autorização de funcionamento de seus cursos, o
que pode prejudicar nossos resultados operacionais e nossa situação financeira.
Estamos sujeitos a atividades de supervisão do Ministério da Educação, e, por conseguinte,
podemos sofrer as sanções aplicáveis, conforme abaixo elencadas, em decorrência de qualquer
não cumprimento de requisitos regulatórios.
A atividade de supervisão de instituições de educação superior e de cursos superiores de graduação e
sequenciais no sistema federal de ensino foi instituída pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e
regulamentada pelo Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006. São responsáveis por atividades de
supervisão relativas, respectivamente, aos cursos de graduação e sequenciais, aos cursos superiores de
tecnologia e aos cursos na modalidade de educação a distância as secretarias de Educação Superior, de
Educação Profissional e Tecnológica e de Educação a Distância, são os órgãos do Ministério da Educação
responsáveis pelas atividades de supervisão relativas, respectivamente, aos cursos de graduação e
sequenciais, aos cursos superiores de tecnologia e aos cursos na modalidade de educação a distância. No
que se refere à Secretaria de Educação Superior, são realizados dois tipos de ações de supervisão: a
ordinária e a especial.
A supervisão ordinária é aquela que se origina de denúncias e representações de alunos, pais e professores,
bem como de órgãos públicos e da imprensa, envolvendo casos isolados de instituições e cursos com
indícios de irregularidades ou deficiências. Cabe ressaltar que estamos sujeitos a tais espécies de denúncias
e representações.
A supervisão especial, por sua vez, é aquela iniciada pelo próprio MEC, a partir de seus indicadores de
regularidade e qualidade da educação superior, e envolvem mais de um curso ou instituição, agrupados de
acordo com o critério escolhido para a ação de supervisão. Esses critérios podem incluir resultados
insatisfatórios no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes e no Indicador de Diferença dentre os
Desempenhos Observado e Esperado, o histórico de avaliações de cursos pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais, bem como o atendimento de requisitos legais específicos, como por exemplo a
porcentagem mínima de mestres e doutores em universidades e centros universitários.
Nosso sucesso depende de nossa capacidade de operar em imóveis estrategicamente localizados
e com fácil acesso a transporte público para nossos alunos.
Entendemos que a localização de nossas unidades é um fator importante no momento da escolha da
JUR_SP - 27029256v6 5302004.407839

PÁGINA: 35 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

instituição de ensino pelos alunos, em função da dificuldade de mobilidade urbana em muitas cidades
brasileiras do custo do transporte ser relevante no orçamento familiar dos alunos. Desta forma, identificar,
alugar e/ou comprar imóveis bem localizados é considerado um fator estratégico do nosso negócio. Neste
sentido, não podemos garantir que no futuro seremos capazes de reter os nossos atuais imóveis ou de
adquirir novos imóveis que sejam bem localizados. Da mesma forma, é possível que os custos relacionados
com a aquisição dos novos imóveis (benfeitorias, obras, etc.) e os valores dos alugueis desses imóveis
sofram aumentos nos valores, o que poderá afetar negativamente a nossa rentabilidade. Também não
podemos garantir que as localizações das nossas unidades manterão o potencial de atratividade e
conveniência em função de eventuais mudanças demográficas e socioeconômicas das regiões onde já
operamos.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais, administrativos ou arbitrais podem nos afetar
adversamente.
Somos e poderemos ser parte em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais em matéria cível,
tributária e trabalhista, inclusive envolvendo nossos fornecedores, alunos, membros do nosso corpo
docente e/ou autoridades ambientais, concorrenciais e tributárias, dentre outras, decorrentes tanto dos
nossos negócios em geral como de eventos não recorrentes de natureza societária, tributária, regulatória,
dentre outros. Não podemos garantir que os resultados desses processos serão favoráveis aos nossos
interesses ou, ainda, que teremos provisionamento, parcial ou total, com relação a todos os passivos que
eventualmente decorrerem desses processos.
Decisões contrárias aos nossos interesses que eventualmente alcancem valores substanciais podem afetar
adversamente nossos resultados e o valor das ações de nossa emissão.
Parte dos imóveis que ocupamos está em processo de obtenção ou de renovação de licenças
municipais e do corpo de bombeiros.
Para ocupação e utilização de uma edificação é necessário obter o certificado que comprove a regularidade
da obra, representado pelo Alvará de Conclusão (Habite-se) ou certificado equivalente, emitido pela
Prefeitura Municipal de situação do imóvel. Além disso, os imóveis não residenciais devem apresentar as
seguintes licenças para operar regularmente: (i) Alvará e Licença de Uso e Funcionamento, emitido pela
Prefeitura Municipal competente; e (ii) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, emitido pelo Corpo de
Bombeiros.
A falta destas licenças pode implicar em penalidades que variam desde a aplicação de multas até, conforme
o caso, a obrigação de demolir a área construída de maneira irregular ou, no pior cenário, o fechamento da
respectiva unidade. A eventual imposição de penalidades em relação às nossas unidades, em especial a de
fechamento de unidade, poderá ter um efeito prejudicial sobre nossas atividades. Ademais, em caso de
acidente, a ausência dessas licenças poderá gerar responsabilidades civis e criminais, podendo ainda
acarretar o cancelamento de eventual apólice de seguro firmada para os imóveis em questão, além de
possíveis danos à imagem da Companhia.
Parte dos imóveis que ocupamos estão com os seus contratos de locação ou aditivos em fase de
averbação nas respectivas matrículas e parte dos contratos de locação celebrados pela
Companhia não possuem cláusula de vigência.
Parte dos imóveis ocupados pela Companhia está em fase de registro de seus contratos de locação nas
respectivas matrículas. Adicionalmente, parte dos contratos de locação celebrados pela Companhia não
possui cláusula de vigência.
O registro e averbação de contratos de locação nas matrículas pode demandar mais tempo do que o
previsto ou até mesmo não ocorrer por alguma exigência ou impedimento desconhecido por nós. Tal
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registro ou averbação é importante na medida em que se o imóvel locado for alienado para terceiros, o
comprador estará obrigado a respeitar a locação por todo o prazo de vigência previsto no contrato, desde
que o instrumento seja: (i) por tempo determinado; (ii) contiver cláusula de vigência; e (iii) estiver
averbado no Cartório de Registro de Imóveis competente. Além disso, no caso de alienação dos imóveis
alugados, o locatário tem preferência para aquisição do imóvel em igualdade de condições com terceiros.
Todavia, o locatário que não tiver o seu direito de preferência respeitado somente poderá cancelar a venda
do imóvel se o contrato de locação estiver averbado no Cartório de Registro de Imóveis competente. Por
fim, no caso de alienação de imóvel que não tenha cláusula de vigência em seu contrato de locação,
poderemos ter que entregar o imóvel no prazo de 90 dias, caso o adquirente de tal imóvel denuncie este
contrato de locação. Desta forma, o fato de averbação dos contratos de locação ou a rescisão a qualquer
tempo dos contratos por prazo indeterminado pode resultar na perda do direito sobre tais imóveis utilizados
por nós e, consequentemente, prejudicar o desenvolvimento das nossas atividades e os nossos resultados.
Parte dos contratos de locação de imóveis onde estão localizadas as nossas unidades foram
celebrados por prazo inferior a 05 (cinco) anos ou vigoram por prazo indeterminado.
De acordo com a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, conforme alterada, o locatário tem direito à ação
renovatória que lhe assegura a faculdade de renovar a locação por iguais períodos subsequentes. De
maneira genérica, para a proposição desta ação é necessário que: (i) o contrato de locação não residencial
tenha prazo determinado de duração igual ou superior a 05 (cinco) anos consecutivos ou, no caso de existir
mais de um contrato ou aditamento tendo por objeto o mesmo imóvel, cujos prazos somados resultem em
um prazo mínimo e determinado de 5 anos consecutivos; (ii) o locatário esteja desenvolvendo a mesma
atividade no imóvel pelo prazo mínimo de 03 (três anos); e (iii) a ação renovatória seja proposta com
antecedência de 01 (um) ano a 06 (seis) meses da data do término do prazo do contrato de locação. Nos
casos dos imóveis cujo contrato de locação possui prazo inferior a 05 (cinco) anos, não seria possível
propor a ação renovatória, de modo que ao término da vigência do contrato o locador poderia se recusar a
renovar a locação.
Nos casos das locações dos imóveis com prazo inferior a 05 (cinco) anos, não seria possível propor a ação
renovatória, de modo que ao término da vigência do contrato o locador poderia se recusar a renovar a
locação. Além disso, nos casos de unidades operando em imóveis cujo contrato de locação vigora por prazo
indeterminado, o locador poderá rescindir o contrato mediante notificação ao locatário com 30 (trinta) dias
de antecedência para desocupação. A descontinuidade da atividade em determinada unidade, em razão do
término da vigência da locação do respectivo imóvel poderia causar efeitos negativos às nossas atividades,
bem como aos nossos resultados.
Nosso endividamento pode afetar negativamente nossos negócios.
Em 31 de dezembro de 2018, nossa dívida bruta total consolidada foi de R$423,7 milhões, considerando
empréstimos, financiamentos e debêntures a pagar e compromissos financeiros relacionados às aquisições.
Nosso endividamento consolidado poderá:
•

limitar nossa capacidade de obter novos financiamentos;

•
obrigar-nos a dedicar uma parte substancial do nosso fluxo de caixa para servir a nossa dívida, o
que pode prejudicar nossa capacidade de usar nosso fluxo de caixa para financiar capital de giro, despesas
de capital e outros requisitos gerais corporativos, além do cumprimento de nossas obrigações;
•
limitar nossa flexibilidade para planejar e reagir a mudanças em nossos negócios e no setor em que
atuamos;
•
colocar-nos em uma situação de desvantagem competitiva em relação a alguns de nossos
concorrentes que têm menos dívidas do que nós; e
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•
aumentar nossa vulnerabilidade a condições econômicas e industriais negativas, incluindo mudanças
em variações nas taxas de juros ou uma queda nos nossos negócios ou a economia.
Além disso, possuímos contratos de empréstimo com cláusulas restritivas que, em geral, requerem a
manutenção de índices econômico-financeiros em determinados níveis (covenants). O descumprimento
dessas restrições pode implicar em vencimento antecipado da dívida.
A legislação aplicável estabelece que as operações de aquisição que se enquadrarem em
determinados requisitos legais deverão ser submetidas à aprovação do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (“CADE”).
Segundo o Artigo 88 da Lei n° 12.529, de 2011, posteriormente alterado pela Portaria Interministerial n°
994, de 2012, devem ser submetidos ao CADE para aprovação prévia aqueles atos de concentração em
que, cumulativamente: (i) pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último
balanço, faturamento bruto anual no país, no ano anterior à operação, no valor de R$750 milhões e pelo
menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual
no país, no ano anterior à operação, no valor de R$75 milhões.
Assim, o CADE pode não aprovar nossas futuras aquisições ou pode impor obrigações dispendiosas como
condição à aprovação dessas aquisições, tais como alienação de parte de suas operações ou restrições
sobre como opera ou comercializa seus serviços, fatos que podem prejudicar nossos resultados
operacionais e a nossa situação financeira
Em decorrência desta estratégia de expansão por meio de aquisições de novas instituições, poderemos
precisar de recursos adicionais para dar continuidade a nossa estratégia. Assim, se não conseguirmos obter
financiamento adequado para concluir qualquer potencial aquisição e implementar nossos planos de
expansão, nossa estratégia de crescimento será prejudicada.
b.

À seu Controlador, Direto ou Indireto, ou Grupo de Controle

Possuímos um acionista controlador direto, com aproximadamente 57% do capital votante,
cujos interesses podem ser conflitantes com os interesses de nossos investidores.
Possuímos um acionista direto titular da maioria absoluta do capital votante. Tal acionista controlador tem
poderes para, entre outras coisas, eleger a maioria dos membros de nosso Conselho de Administração e
determinar o resultado de deliberações que exijam aprovação de acionistas, inclusive em operações com
partes relacionadas, reorganizações societárias, alienações de ativos, parcerias e a época do pagamento de
quaisquer dividendos futuros, observadas as exigências de pagamento do dividendo obrigatório, impostas
pela Lei das Sociedades por Ações. Nosso acionista controlador poderá ter interesse em realizar aquisições,
alienações de ativos, parcerias, buscar financiamentos ou operações similares que podem ser conflitantes
com os interesses dos nossos outros investidores e causar um efeito material adverso nas nossas
atividades, situação financeira e resultados operacionais.
Parte dos imóveis por nós ocupados são de titularidade de sociedade pertencente ao nosso
acionista controlador. Assim, estamos expostos a conflitos de interesses, visto que a
administração de tais imóveis pode ser conflitante com os nossos interesses, do nosso acionista
controlador e dos nossos investidores.
Alguns dos imóveis onde estão instaladas as nossas unidades são de titularidade de sociedade controlada
pelo nosso acionista controlador, desta forma, os interesses de nosso acionista controlador na
administração de tais imóveis poderão ser conflitantes com os nossos interesses, bem como com os
interesses dos nossos investidores. Além disso, a cisão parcial pela qual a Companhia passou em 28 de
junho de 2013 incluiu a transferência de imóveis ocupados por nossas unidades à sociedade controlada por
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nosso acionista controlador, de forma que as despesas e custos históricos da utilização dessas unidades
pela Companhia podem não representar os custos e despesas futuros com os aluguéis de tais imóveis
pagos ao nosso Acionista Controlador.
A negociação das ações de nossa emissão no Novo Mercado da B3 poderá ser cancelada, o que
poderá ocasionar uma redução da liquidez e do preço de ações de nossa emissão.
Após a conclusão da nossa oferta pública inicial, as ações de nossa emissão passaram a ser negociadas no
segmento de listagem Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado” e “B3”,
respectivamente). É possível que o cancelamento da negociação das ações de nossa emissão no Novo
Mercado ocorra por motivos alheios à nossa vontade. Além disso, nosso acionista controlador poderá optar
pelo cancelamento da negociação de ações de nossa emissão no Novo Mercado. Neste último caso, o
cancelamento de nossa listagem no Novo Mercado deverá ser aprovado em assembleia geral de acionistas
que representem a maioria das ações de nossa emissão e a B3 deverá ser informada por escrito com, no
mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.
Após uma eventual saída do Novo Mercado, não poderemos solicitar a listagem de valores mobiliários de
nossa emissão no Novo Mercado pelo período de dois anos subsequentes ao cancelamento, a menos que
ocorra uma alienação do nosso controle após nossa saída do Novo Mercado. Adicionalmente, o
cancelamento da negociação de nossas ações no Novo Mercado poderá implicar na alteração da liquidez e
do preço das ações de nossa emissão, bem como alteração dos direitos de nossos acionistas minoritários.
Se a saída do Novo Mercado ocorrer, para que as ações de nossa emissão passem a ter registro para
negociação em outro segmento de listagem de ações da B3, nosso acionista controlador deverá efetivar
uma oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) aos nossos demais acionistas. Neste caso, o preço das
ações de nossa emissão deverá corresponder, no mínimo, ao valor econômico apurado, mediante
elaboração de laudo de avaliação cujo resultado independerá da ingerência do nosso acionista controlador
ou de nossa administração. O valor econômico apurado conforme o laudo de avaliação não estará sujeito à
revisão e a saída do Novo Mercado não dependerá de quórum mínimo de aceitação da OPA por parte dos
acionistas titulares de ações de nossa emissão em circulação.
A cotação e a liquidez das ações de nossa emissão podem ser adversamente afetadas após a realização da
OPA, bem como após a saída no Novo Mercado, o que poderá restringir consideravelmente a capacidade
dos investidores alienarem as ações pelo preço desejado e no momento desejado.
c.

a seus Acionistas

Não é de conhecimento da Administração riscos adicionais relacionados aos seus acionistas além dos já
mencionados nesse item 4.1 (b)
d.

A suas Controladas e Coligadas

Nossas controladas e coligadas estão sujeitas aos mesmos riscos descritos nas seções 4.1(a) e 4.1(b)
acima.
Dependemos da distribuição de resultados de nossas controladas e podemos ser adversamente
afetados caso nossas controladas tenham seu desempenho prejudicado.
Somos uma companhia controladora de diversas outras sociedades que desenvolvem atividades específicas.
A capacidade de cumprirmos com as nossas obrigações financeiras e de pagar dividendos aos nossos
acionistas está relacionada ao fluxo de caixa e lucros das nossas controladas. Não há garantia de que o
fluxo de caixa e os lucros das nossas controladas serão positivos ou que serão suficientes para o
cumprimento das nossas obrigações financeiras e para o pagamento de dividendos aos nossos acionistas.
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e.

A seus Fornecedores

Nós e nossas subsidiárias podemos figurar como responsáveis principais ou solidários das
dívidas trabalhistas de prestadores de serviços.
Celebramos diversos contratos de prestação de serviços, tais como de limpeza, construção, reformas e
vigilância, entre outros.
Caso as empresas terceirizadas que prestam serviços a nós e às nossas subsidiárias não atendam às
exigências da legislação trabalhista, nós e nossas subsidiárias podemos ser considerados solidária ou
subsidiariamente responsáveis pelas dívidas trabalhistas destas empresas, podendo, assim, ser autuados
e/ou obrigados a efetuar o pagamento de multas impostas pelas autoridades competentes. Na hipótese de
sermos responsabilizados por todas estas demandas, nossas atividades poderão sofrer um efeito adverso.
f.

A seus Clientes

Podemos não ser capazes de reajustar as mensalidades cobradas para repassar os aumentos em
nossos custos.
A nossa principal fonte de receita é o recebimento das mensalidades cobradas de nossos alunos. Do total de
nossos custos, em 31 de dezembro de 2018, 65,9% decorrem de custos com pessoal e encargos sociais e
13,0% decorrem de aluguéis e 6,5% decorrem de água, energia elétrica e telefonia. Tanto os custos com
pessoal quanto os aluguéis e energia são normalmente corrigidos por índices que refletem as oscilações
inflacionárias. Caso não consigamos repassar os aumentos em nossos custos aos alunos, por meio de
aumento nas mensalidades, nossos resultados operacionais poderão ser adversamente afetados.
Se não tivermos condições de atrair e reter os alunos, ou não conseguirmos assim proceder sem
reduzir as mensalidades, nossas receitas poderão ser reduzidas e poderemos ser prejudicados.
O sucesso de nosso negócio depende essencialmente do número de alunos matriculados em nossos cursos
e das mensalidades que são pagas. Nossa capacidade de atrair e reter alunos depende principalmente das
mensalidades que cobramos, da conveniência da localização, da infraestrutura das nossas unidades e da
qualidade de nossos cursos percebida por nossos atuais e potenciais alunos. Tal capacidade pode ser
afetada por diversos fatores, tais como nossa habilidade para: (i) responder às pressões competitivas cada
vez maiores; (ii) desenvolver nossos sistemas de ensino a fim de responder às mudanças nas tendências de
mercado e às exigências das escolas e dos alunos; (iii) desenvolver novos cursos e melhorar os existentes a
fim de responder às mudanças nas tendências de mercado e às exigências dos alunos; (iv) preparar
adequadamente nossos alunos para exercer carreiras nas suas respectivas ocupações profissionais; (v)
implementar com sucesso nossa estratégia de expansão; (vi) gerenciar nosso crescimento e, ao mesmo
tempo, manter nossa qualidade de ensino; e (vii) oferecer com eficiência nossos cursos para base mais
ampla de potenciais alunos. Se nós não tivermos condições de continuar atraindo alunos para que
matriculem em nossos cursos e se não tivermos capacidade de reter nossos atuais alunos, sem reduzir de
forma significativa as mensalidades, nossas receitas e nossos negócios poderão diminuir e poderemos ser
prejudicados.
g.

Aos setores da Economia nos quais o Emissor atue

As instituições privadas de ensino superior poderão ser prejudicadas se o governo alterar sua
estratégia de investimento em educação.
Segundo a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, (“Lei de Diretrizes e Bases da Educação”), a
educação é dever do Estado e da família, sendo o ensino livre à iniciativa privada, atendidas as condições
da Lei. Historicamente, o apoio financeiro direto do governo ao Ensino Superior concentra-se em
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determinadas universidades públicas que atuam como centros de excelência e pesquisa. O número limitado
de vagas e processos de admissão altamente competitivos restringe significativamente o acesso a essas
universidades. O Governo Federal pode alterar essa política e aumentar a concorrência que enfrentamos
por meio (i) do aumento do nível de investimentos públicos no Ensino Básico e Superior em geral e uma
maior oferta de vagas e melhoria na qualidade do ensino oferecido e (ii) da transferência dos recursos de
incentivo de universidades que atuam como centros de excelência e pesquisa para instituições públicas de
ensino superior acessíveis a adultos trabalhadores de classes média e baixa, potenciais estudantes da
Companhia. A criação e a expansão, pelas universidades federais e estaduais, das políticas de cotas para
instituições de ensino superior públicas utilizando renda ou etnia como critérios socioeconômicos também
podem aumentar a concorrência que enfrentamos. Além disso, o Governo Federal pode reduzir o nível de
investimentos públicos nos ensinos fundamental e médio, resultando na diminuição do número de novos
estudantes que buscam o ingresso em instituições de ensino superior depois de concluírem o ensino médio,
restringindo, assim, a demanda pelos cursos da Companhia. Adicionalmente, quaisquer alterações na
política governamental em educação poderão eventualmente gerar um impacto adverso sobre nossas
atividades e nossos negócios.
h.

à Regulação dos Setores em que o Emissor atue

Atuamos em um setor altamente regulado por órgãos governamentais, em especial o MEC, que
elaboram leis e regulamentos, cujo descumprimento pode implicar em fiscalizações,
procedimentos administrativos ou ações judiciais contra as instituições de ensino superior, o
que pode gerar efeitos adversos aos seus negócios.
O setor de ensino superior está sujeito às leis federais e à ampla regulamentação governamental imposta,
entre outros, pelo MEC e seus órgãos, como o Conselho Nacional de Educação (“CNE”), o INEP e a
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (“CONAES”).
A regulação da Educação no Brasil define 3 (três) espécies de instituições de ensino superior, quais sejam:
(i) as faculdades; (ii) os centros universitários; e (iii) as universidades. As três espécies supramencionadas,
dependem de prévio credenciamento no MEC para poder operar.
Com relação à oferta de cursos, as faculdades se diferem das outras espécies, haja vista que dependem de
prévia autorização por parte do MEC para implementação de um novo curso, o que não se verifica nas
outras espécies de instituições de ensino superior.
No que se refere à criação de campi fora da sede, cumpre mencionar que trata-se de prerrogativa única das
universidades.
Igualmente, é importante destacar que todos os cursos superiores estão sujeitos a reconhecimento
realizado por parte do MEC, como condição necessária juntamente com o registro (credenciamento) para a
validade nacional dos respectivos diplomas. Assim, qualquer descumprimento de requisitos legais e
regulatórios por parte de nossas instituições de ensino superior pode acarretar sanções por parte do MEC
bem como um desgaste de nossa imagem junto a clientes.
O ensino a distância, assim como a modalidade presencial de ensino, também está sujeito a uma série de
requisitos impostos pela legislação para o seu funcionamento, os quais devemos cumprir na íntegra para
obter e renovar os atos autorizativos dos cursos e da instituição.
A manutenção dos nossos atos autorizativos válidos no futuro está condicionada ao atendimento das
exigências regulatórias. Do contrário, o MEC poderá impor restrições sobre as operações, incluindo extinção
de cursos, redução de vagas, cancelamento de nossa prerrogativa de emitir diplomas e certificados e
revogação do nosso credenciamento, o que poderá prejudicar os resultados operacionais e a situação
financeira.
JUR_SP - 27029256v6 5302004.407839

PÁGINA: 41 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Ainda, não podemos assegurar que a obtenção do credenciamento ou recredenciamento de nossas
instituições de ensino superior, bem como do conhecimento e reconhecimento de nossos cursos ocorrerão
dentro do cronograma previsto ou que terão todos credenciamentos, recredenciamentos, conhecimentos e
reconhecimentos exigidos. A falta de tais atos autorizativos ou o indeferimento da sua obtenção poderá ter
efeito adversos nos nossos resultados operacionais.
As leis e regulamentos que regem os prestadores de serviço de ensino no Brasil podem ser, no futuro,
revistas e alteradas. Podemos ser significativamente prejudicados por qualquer alteração nas leis e
regulamentos aplicáveis às instituições de ensino superior, especialmente por mudanças relativas a (i)
credenciamento e descredenciamento de instituições de ensino privadas; (ii) imposição de controles de
mensalidades ou restrições sobre os níveis de lucratividade; (iii) exigências de qualificação de membros do
corpo docente; (iv) exigências acadêmicas para cursos e currículos; e (v) exigências de infraestrutura das
unidades, tais como bibliotecas, laboratórios e suporte administrativo, entre outras.
Pelo fato de uma instituição de ensino superior operar em um setor altamente regulamentado, órgãos
governamentais, o MEC e terceiros podem conduzir fiscalizações, propor procedimentos administrativos e
instaurar ações judiciais contra ela ou contra as instituições adquiridas por nós pelo não cumprimento das
normas regulatórias. Se os resultados desses procedimentos ou ações judiciais forem desfavoráveis às
instituições de ensino superior, ou se uma instituição de ensino superior não puder se defender com
sucesso, esta poderá ser obrigada a pagar condenações pecuniárias significativas ou estar sujeita a multas,
restrições, ou outras penalidades.
Mesmo que a instituição de ensino superior apresente defesa adequada as questões levantadas pela
fiscalização de determinado órgão ou se defenda de um procedimento administrativo ou uma ação judicial,
poderá ter de reservar recursos financeiros e administrativos significativos para solucionar questões
levantadas por estes procedimentos ou para se defender desses procedimentos administrativos ou ações
judiciais. Além disso, os procedimentos administrativos e ações judiciais instaurados contra a instituição de
ensino superior podem prejudicar sua reputação, independentemente do resultado.
Se perdermos os benefícios das isenções fiscais federais oferecidas pelo PROUNI, nossos
negócios, situação financeira e resultados operacionais poderão ser negativamente afetados.
Alguns de nossos alunos fazem parte do PROUNI. Este programa do Governo Federal visa a proporcionar a
entrada de alunos que não possuem condições de arcar com os custos acadêmicos no Ensino Superior,
mediante concessão pelo Governo Federal de bolsas. Por meio do PROUNI, as instituições de ensino
superior, como nós, são favorecidas por determinadas isenções fiscais federais de imposto de renda pessoa
jurídica (“IRPJ”), programa de integração social (“PIS”), contribuição para o financiamento da seguridade
social (“COFINS”) e contribuição social sobre o lucro líquido (“CSLL”) referentes às receitas de cursos de
graduação e graduação tecnológica. Em caso de descumprimento das regras estabelecidas na Lei do
PROUNI, as instituições de ensino podem perder tais isenções tributárias.
Se não cumprirem determinadas exigências, tais como, oferecimento de bolsa integral ou parcial para
determinado percentual de alunos pagantes no ano anterior, concessão de bolsas parciais, apresentação
semestral ao MEC de controle de frequência obrigatória dos bolsistas, aproveitamento do curso e controle
de evasão dos alunos dos cursos e turnos, as instituições de ensino superior podem ser descredenciadas do
PROUNI, o que resulta na perda de suas isenções fiscais. Se as instituições de ensino superior perderem
suas isenções fiscais ou se não conseguirem cumprir outras exigências mais rígidas que venham a ser
introduzidas no futuro, seus negócios, situação financeira e resultados operacionais poderão ser afetados
negativamente.
Ademais, há o risco de que uma reforma tributária impeça, interrompa ou modifique o uso de incentivos
fiscais concedidos. A Companhia não pode assegurar que os incentivos relacionados ao PROUNI serão
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integralmente mantidos e o prazo pelo qual serão mantidos. Qualquer suspensão, modificação,
cancelamento ou a não renovação dos incentivos fiscais com as mesmas características pode ter um efeito
adverso em nossos resultados operacionais. Nesse sentido, em 12 de setembro de 2013, a Receita Federal
do Brasil (“RFB”) editou a Instrução Normativa RFB nº 1.394 (“IN. 1.394”), que, posteriormente, foi
alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1.417, de 6 de dezembro de 2013, que, por sua vez, revogou
certas regras anteriores e introduziu, entre outras, novas disposições em relação às isenções fiscais
instituídas pelo PROUNI, em especial quanto à forma de cálculo de referido benefício. Segundo a IN. 1.394,
além de a isenção fiscal obtida pelas instituições privadas de ensino superior signatárias do PROUNI ser
calculada com base na Proporção da Ocupação Efetiva das Bolsas (“POEB”), a isenção relativa ao IRPJ seria
calculada com o adicional de 10%, além da alíquota da CSLL. Este valor apurado constitui o valor da
isenção do IRPJ e da CSLL, respectivamente, que poderá ser deduzido do IRPJ e da CSLL devidos em
relação à totalidade das atividades da Companhia. Nesse sentido, o impacto da IN. 1394, conforme
alterada, na isenção atribuída à Companhia consiste na forma de cálculo da isenção que leva em
consideração a POEB e na inclusão do adicional do IRPJ.
Está em trâmite a aprovação do Projeto de Lei 4.712/2012 que propõe sobre a criação do
Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior (“INSAES”), o órgão será
uma autarquia ligada ao MEC e ficará responsável por supervisionar e avaliar instituições e
cursos de educação superior e certificar entidades beneficentes que atuem na área de ensino
básico e superior. O INSAES criará novas obrigações aos prestadores de serviço de ensino no
Brasil o que poderá acarretar no aumento dos custos operacionais e consequentemente
prejudicar os resultados.
Caso o Projeto de Lei venha a ser sancionado na sua forma original, a Companhia acredita que (i) os custos
operacionais do setor aumentarão em virtude das taxas de supervisão e de fiscalização, com consequente
repasse para o preço das mensalidades; (ii) os processos de avaliação in loco das instituições de ensino
poderão ser retardados se o INEP for substituído ou se seus quadros não forem aproveitados; (iii) a
aprovação prévia de aquisições, fusões, cisões, transferência de mantença, unificação de mantidas ou
descredenciamento voluntário de Instituições de Educação Superior integrantes do sistema federal de
ensino, pode prejudicar ou retardar nossas operações; e (iv) o número de litígios em face do MEC
envolvendo instituições de ensino poderá aumentar. Tais alterações poderão prejudicar nossos resultados.
i.

Aos Países Estrangeiros Onde o Emissor Atue

Não há, tendo em vista que não atuamos em países estrangeiros.
j.

a questões socioambientais

Estamos sujeitos a diversas leis e regulamentos ambientais que podem se tornar mais rígidos no
futuro e resultar em maiores obrigações e maiores investimentos de capital.
Estamos sujeitos a abrangente legislação federal, estadual e municipal relativa à proteção do meio
ambiente. O cumprimento desta legislação é fiscalizado por órgãos e agências governamentais, que podem
impor sanções administrativas por eventual inobservância da legislação. Tais sanções podem incluir, entre
outras, a imposição de multas, a revogação de licenças e até mesmo a suspensão temporária ou definitiva
de atividades desenvolvidas por nós. A aprovação de leis e regulamentos de meio ambiente mais rigorosos,
podem nos forçar a destinar maiores investimentos de capital neste campo e, em consequência, alterar a
destinação de recursos de investimentos já planejados. Se não observarmos a legislação relativa à proteção
do meio ambiente poderemos sofrer a imposição de sanções administrativas e penais, sem prejuízo da
obrigação de reparação dos danos que eventualmente tenham sido causados. Além disso, a demora ou o
indeferimento, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou renovação de licenças, assim
como a eventual impossibilidade de atender às exigências estabelecidas por tais órgãos ambientais no curso
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do processo de licenciamento ambiental, poderão prejudicar, ou mesmo impedir, conforme o caso, a
implementação das obras e melhorias por nós pretendidas. As exigências ambientais adicionais que
venham a ser impostas no futuro em razão de alterações na legislação ambiental, assim como nossa
incapacidade de obter licenças ambientais necessárias podem nos demandar custos adicionais significativos.
A ocorrência das hipóteses acima previstas pode impactar adversamente na nossa imagem, negócios e
resultados.
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No curso normal de nossos negócios, nós estamos expostos a diversos riscos que são inerentes às nossas
atividades. A maneira como os identificamos e gerimos é crucial para nossa lucratividade, sendo os riscos
mais significativos os seguintes:
Riscos Políticos
O Governo Federal frequentemente intervém na economia do País e ocasionalmente realiza modificações
significativas em suas políticas e normas. As medidas tomadas para controlar a inflação, além de outras
políticas e normas, implicam aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de preços,
desvalorização cambial, controle de capital e limitação às importações. Tais medidas podem prejudicar de
maneira relevante as nossas atividades, bem como nossos resultados e situação financeira.
Também estamos expostos ao risco regulatório inerente ao sistema educacional brasileiro, por meio dos
principais programas públicos de incentivo à educação privada, quais sejam, FIES e PROUNI, uma vez que
caso tais programas sejam descontinuados, nossos resultados serão afetados negativamente. Para maiores
informações sobre os programas públicos de incentivo à educação privada, ver fatores de risco descritos na
seção 4.1 deste Formulário de Referência.
Risco de crédito
Incorremos em perdas resultantes da dificuldade de recebimento de valores em aberto dos nossos alunos.
Diante disso, o aumento dos níveis de inadimplência poderá afetar o nosso fluxo de caixa, bem como nossos
negócios. A provisão para devedores duvidosos como percentual da receita líquida em 31 de dezembro de
2016 foi de 4,3%. Em 31 de dezembro de 2017, em virtude do aumento do cenário econômico de
desemprego prolongado e consequente aumento da inadimplência, a PDD ficou em 5,2%, como percentual
da receita líquida e em 31 de dezembro de 2018 a PDD como percentual da receita líquida foi de 7,0%.
Além disso, estamos sujeitos a determinadas obrigações contratuais que impõem restrições às nossas
operações, incluindo a manutenção de níveis de endividamento mínimo, de acordo com os termos e as
condições de contratos de financiamento que celebramos e de nossa escritura de emissão de debêntures. Na
hipótese de descumprimento por nós de quaisquer dessas obrigações contidas nos referidos instrumentos, a
totalidade do valor principal, juros futuros e quaisquer multas devidas nos termos dos referidos instrumentos
poderão tornar-se imediatamente devidos e exigíveis.
Risco de liquidez
É o risco de não dispormos de recursos líquidos suficientes para honrarmos nossos compromissos financeiros,
em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os nossos recebimentos e os nossos
pagamentos previstos.
O controle da nossa liquidez e do fluxo de caixa e de nossas controladas são monitorados diariamente pelas
nossas áreas de gestão, de modo, a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia de
recursos, quando necessária, sejam suficientes para manutenção do nosso cronograma de compromissos
financeiros, não gerando riscos de liquidez para nós e nossas controladas. Não houve mudança relevante,
fora de nosso curso normal, nos nossos instrumentos financeiros passivos em 31 de dezembro de 2018 em
relação a 31 de dezembro de 2017.
A tabela abaixo analisa a nossa alavancagem financeira e nosso indicador de endividamento em 31 de
dezembro de 2018, 2017 e 2016:
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Endividamento

31/12/2018

(Valores em R$ ('000))

31/12/2017

31/12/2016

Var. (%)

Var. (%)

Dez18 x Dez17

Dez17 x Dez16

Disponibilidades

(920.898)

(911.713)

(399.583)

1,0%

128,2%

Caixa e disponibilidades

(314.731)

(279.286)

(62.036)

12,7%

350,2%

Títulos e valores mobiliários

(606.167)

(632.427)

(337.547)

-4,2%

87,4%

423.672

459.146

517.723

-7,7%

-11,3%

306.218

314.860

348.788

-2,7%

-9,7%

133.446

29.205

99.259

356,9%

-70,6%

Endividamento bruto
Empréstimos e Financiamentos
Curto prazo
Longo prazo

Compromissos a pagar *
Caixa (dívida) líquido
Dívida líquida / EBITDA Ajustado (udm)

172.772

285.655

249.529

-39,5%

14,5%

117.454

144.286

168.935

-18,6%

-14,6%

(497.226)

(452.567)

118.140

9,9%

-483,1%

1,55

1,37

(0,33)

*Compromissos a pagar são referentes a aquisições realizadas e ainda não liquidadas.
(1)

Essa medida não é uma medida contábil segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS, tampouco deve ser considerada
isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou
como medida de liquidez e não deve ser considerada como base para distribuição de dividendos. Outras companhias podem calcular
essa medida de maneira diferente de nós. Vide informações adicionais a respeito de sua utilização no quadro 3.2 “a” deste Formulário
de Referência.

Alavancagem Financeira(1) (em milhares de reais):
Exercício Social Encerrado em
(R$ mil)

31 de

Caixa (Dívida) líquido

Total do patrimônio líquido
Total do patrimônio líquido adicionado a dívida líquida
Índice de alavancagem financeira
Índice de liquidez corrente
Caixa (Dívida) líquido / EBITDA Ajustado (udm)

31 de

dezembro dezembro dezembro
de 2018

Total de empréstimos e financiamentos bancários
Total de Debêntures
Total de compromissos a pagar
Menos: caixa e equivalentes de caixa
Menos: Títulos e valores mobiliários

31 de
de 2017

de 2016

88.850

113.979

196.298

217.368

200.881

152.490

117.454

144.286

168.935

(314.731)

(279.286)

(62.036)

(606.167)

(632.427)

(337.547)

(497.226)

(452.567)

118.140

1.470.543

1.508.390

950.400

973.317

1.055.823

1.068.540

(51,1%)

(42,9%)

11,1%

2,81

4,29

1,92

(1,55)

(1,37)

0,33

(1)

Alavancagem financeira significa a dívida líquida dividida pelo total do patrimônio líquido adicionado à dívida líquida.
Essa medida não é uma medida contábil segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS, tampouco deve ser considerada
isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou
como medida de liquidez e não deve ser considerada como base para distribuição de dividendos. Outras companhias podem calcular
essa medida de maneira diferente de nós. Vide informações adicionais a respeito de sua utilização no quadro 3.2 “a” deste Formulário
de Referência.
(2)

Riscos relacionados a fatores macroeconômicos
Condições econômicas e políticas no Brasil e a percepção dessas condições no mercado
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internacional têm um impacto direto sobre os nossos negócios e nosso acesso ao capital
internacional e aos mercados de dívida, o que pode afetar negativamente os nossos
resultados e condição financeira.
O Governo Federal intervém frequentemente na economia brasileira e ocasionalmente faz alterações
significativas nas políticas e regulamentações. As medidas do governo brasileiro para controlar a inflação e
suas demais políticas e regulamentos já envolveram, entre outras medidas, aumentos das taxas de juros,
alterações das políticas tributárias, controles de preços, controles de taxas cambiais, desvalorizações da
moeda, controles de capital e restrições às importações. Não temos controle algum sobre e não podemos
prever as medidas ou políticas que o governo brasileiro possa tomar no futuro. Nós e o preço de mercado de
nossos valores mobiliários podem ser adversamente afetados pelas mudanças em políticas do governo
brasileiro, bem como por fatores econômicos em geral, incluindo, entre outros:
















crescimento ou recessão da economia brasileira;
taxas de juros e políticas monetárias;
taxas de câmbio e flutuações de moeda;
inflação;
liquidez do capital interno e dos mercados de crédito;
controles de importação e exportação;
controles cambiais e restrições sobre remessas para o exterior;
mudanças a leis e regulamentos de acordo com interesses políticos, sociais e econômicos;
política fiscal e mudanças a leis fiscais;
instabilidade social, política e econômica;
regulamentações trabalhistas;
racionamento e escassez de energia e água;
a intervenção, modificação ou rescisão de concessões existentes pelo governo brasileiro;
controle do governo brasileiro de, ou influência sobre o controle de, determinadas empresas
produtoras de petróleo e refinarias; e
outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos no Brasil, ou que o afetem.

Além disso, o Brasil está atualmente passando por um ciclo econômico ainda adverso, com baixo
crescimento do PIB, que por sua vez gera um ambiente de elevado e prolongado desemprego e espera-se
que essas condições fracas em termos de macroeconomia no Brasil continuem ao longo de todo o ano de
2019. Não podemos prever quais medidas serão tomadas pelo governo brasileiro em face de pressões
macroeconômicas crescentes ou de outro modo.
Existe ainda incerteza relacionada ao fato de o governo federal brasileiro implementar ou não mudanças em
políticas ou regulamentações que afetem esses ou outros fatores no futuro, que poderiam afetar o
desempenho econômico e contribuir para a incerteza econômica no Brasil, bem como para a volatilidade
crescente no mercado de capitais brasileiro e nos valores mobiliários emitidos por empresas brasileiras.
A inflação e as medidas do governo brasileiro para combatê-la podem contribuir
significativamente para a incerteza econômica no Brasil, e podem ter efeitos adversos sobre
nossos negócios e resultados operacionais.
O Brasil historicamente apresentou altas taxas de inflação. A inflação, bem como os esforços do governo
para combatê-la, tiveram efeitos negativos significativos sobre a economia brasileira, particularmente
antes de 1995. As taxas de inflação mantiveram-se razoavelmente estáveis entre 2006 e 2014, variando
entre 3,14% e 6,41%. A partir de 2015, a economia brasileira vem enfrentando momentos de instabilidade
e a taxa de inflação alcançou 10,67% em 2015, recuando já em 2016 para 6,29%, para 2,95% em 2017 e
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para 3,75% em 2018, medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.
Os nossos custos e despesas operacionais são substancialmente denominados em Reais e tendem a
aumentar com a inflação brasileira porque os nossos fornecedores geralmente aumentam os preços
para refletir a depreciação da moeda. Além disso, a inflação alta geralmente leva a uma maior taxa de
juros doméstica e, como consequência, os custos de dívida denominados em Reais podem aumentar.
A inflação e seu efeito sobre a taxa de juros também pode levar à redução da liquidez no
mercado de capitais e no mercado de crédito, o que poderia afetar nossa capacidade de
refinanciar nossa dívida. Adicionalmente, as pressões inflacionárias também podem afetar nossa
capacidade de acessar mercados financeiros estrangeiros, o que poderia levar a uma deterioração
de nossa situação financeira e, consequentemente, afetar negativamente o preço das ações de
nossa emissão.
As medidas do Governo Federal para controlar a inflação têm frequentemente incluído a manutenção de uma
política monetária conservadora, com altas taxas de juros, restringindo assim a disponibilidade de crédito e
reduzindo o crescimento econômico. As ações de combate à inflação e a especulação pública sobre possíveis
medidas adicionais também podem contribuir substancialmente para a incerteza econômica no Brasil e,
consequentemente, podem enfraquecer a confiança dos investidores no Brasil, influenciando na nossa
capacidade de acesso aos mercados de capitais internacionais.
As altas taxas de juros têm afetado adversamente a economia brasileira e podem afetar negativamente
nossos negócios. O governo brasileiro vem administrando a taxa de juros de acordo com os impactos
provocados por crises ou instabilidade em economias globais ou parceiros econômicos brasileiros, além das
incertezas políticas e econômicas geradas internamente.
Em 31 de dezembro de 2018, possuíamos contratos de empréstimos e financiamentos com encargos
atrelados à taxa de juros de longo prazo (“TJLP”) e à uma taxa de juros fixa ao ano (spread). A volatilidade
na taxa de juros Brasil pode impactar adversamente nossa capacidade de obter financiamentos no futuro a
valores atrativos, aumentando o custo da dívida e reduzindo o retorno esperado de investimentos futuros.
Além disso, as taxas de juros estabelecidas pelo Banco Central podem afetar negativamente o crescimento
econômico e, consequentemente, a demanda por nossos serviços.
Qualquer um desses fatores pode ter um efeito material adverso sobre nossos negócios, condições
financeiras e os preços de nossas ações de mercado.
Os desenvolvimentos e percepções de riscos em outros países, incluindo outros mercados
emergentes, nos Estados Unidos e na Europa, poderão afetar adversamente a economia brasileira
e o preço dos valores mobiliários brasileiros, incluindo o preço das ações de nossa emissão.
O mercado de valores mobiliários emitidos por sociedades brasileiras é influenciado pelas condições
econômicas e de mercado no Brasil e, em diferentes graus, pelas condições de mercado em outros países da
América Latina e mercados emergentes, assim como nos Estados Unidos, na Europa e em outros países. Na
medida em que as condições de mercados globais ou da economia deteriorarem, as sociedades brasileiras
podem ter seus negócios adversamente afetados. Historicamente, a fraqueza na economia global foi marcada
por, entre outros fatores adversos, níveis mais baixos de consumo e confiança corporativa, diminuição de
investimento e de gastos pelos consumidores, aumento do desemprego, diminuição da receita e de valores
de ativos em muitas áreas, redução da taxa de crescimento da China, volatilidade da moeda e disponibilidade
de crédito e acesso ao capital limitados. Os desenvolvimentos ou as condições econômicas em outros países
de mercado emergente afetaram significativamente em determinados momentos a disponibilidade de crédito
para sociedades brasileiras e resultaram em retiradas de fundos consideráveis do Brasil, diminuindo, assim, o
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valor de investimentos estrangeiros no Brasil.
A eventual crise, bem como instabilidade política em outros países de mercado emergente, nos Estados
Unidos, na Europa ou em outros países poderia diminuir a demanda dos investidores por valores mobiliários
brasileiros, tais como das ações de nossa emissão. Em junho de 2016, o Reino Unido realizou um referendo,
no qual a maioria optou por sair da União Europeia. Nós não temos controle sobre e não podemos prever os
efeitos da saída do Reino Unido da União Europeia, nem sobre se quaisquer outros Estados-Membro decidirão
ou não por sair da União Europeia no futuro. Em 20 de janeiro de 2017, Donald Trump tornou-se o Presidente
dos Estados Unidos e em 2018 o Governo Trump iniciou tratativas para alterar as relações comerciais entre
os Estados Unidos e a China, que tem gerado instabilidades na percepção sobre o futuro da economia por
parte dos agentes de mercado Nós não temos nenhum controle sobre e não podemos prever o efeito da
administração ou das políticas de Donald Trump. Isso, assim como outras crises e formas de instabilidade
política, pode nos afetar adversamente e o preço das ações de nossa emissão.
As atividades e a negociação das ações de nossa emissão estão sujeitas a riscos inerentes ao
mercado de valores mobiliários brasileiro, como a volatilidade e falta de liquidez do mercado.
Mercados emergentes de valores mobiliários, como o brasileiro, envolvem, com frequência, investimentos de
maior risco quando comparados a outros mercados mundiais, sendo tais investimentos considerados, em
geral, de natureza mais especulativa.
Sobre os riscos econômicos e políticos, os investidores podem ter sua capacidade de obter retorno, total ou
parcial, de seus investimentos afetada por mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político.
Especificamente com relação aos investidores estrangeiros, existe o risco de que os mesmos enfrentem
restrições relacionadas ao repatriamento do capital investido ou à criação ou majoração de alíquotas de
impostos existentes sobre o investimento estrangeiro.
Por ser um mercado substancialmente menor, menos líquido, mais concentrado e potencialmente mais volátil
do que os principais mercados de valores mobiliários mundiais, o mercado brasileiro de valores mobiliários
poderá limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações de nossa emissão nas
condições por eles desejadas.
A comparação entre alguns dados do mercado brasileiro de valores mobiliários e alguns mercados
internacionais, como os dos Estados Unidos, permite ilustrar as características descritas acima. Como
exemplo, no mês de maio de 2019, a B3 apresentou uma capitalização bursátil de aproximadamente R$3,1
trilhões, com um volume diário de negociação de R$3,4 bilhões. No mesmo mês, a New York Stock Exchange
teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US$23,2 trilhões e um volume diário médio de
negociação de1,5 bilhão de ações .
Portanto, o tamanho, liquidez, concentração e potencialmente volatilidade do mercado de capitais brasileiro
poderão se transformar em obstáculos para os investidores de ações de nossa emissão que desejarem
vender as ações, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter efeito substancialmente adverso no
mercado das ações de nossa emissão. Na hipótese de as nossas ações em negociação não se transformarem
e permanecerem como um mercado ativo e líquido de negociação, o preço de negociação de nossas ações
pode ser negativamente impactado.
A atual crise econômica e política no Brasil pode afetar adversamente nossos negócios, operações
e condição financeira.
A recente instabilidade econômica no Brasil causada pelo aumento da inflação observada nos últimos anos, a
desaceleração do crescimento do PIB e a incerteza sobre se o governo brasileiro vai conseguir promulgar as
reformas econômicas necessárias, para melhorar a deterioração das contas públicas e da economia levaram a
um declínio da confiança do mercado na economia brasileira e a uma crise no governo.
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Em 2016, o Brasil apresentava um cenário de agravamento do cenário econômico, em virtude do aumento da
inflação e dos preços dos combustíveis, bem como do aumento dos índices de desemprego, além de uma
dificuldade de governabilidade, amplificada pela percepção de corrupção generalizada (incluindo acusações
relativas ao escândalo de corrupção amplamente noticiado envolvendo a Petrobras), bem como outros fatores.
Além disso, a economia brasileira continua sujeita aos efeitos do resultado do processo de impeachment que,
após julgamento pelo Senado, em 31 de agosto de 2016, resultou no impeachment da, então presidente,
Dilma Rousseff e na posse do então vice-presidente, Michel Temer, ao cargo de presidente do Brasil.
Em outubro de 2018, o Presidente Jair Bolsonaro foi eleito, após uma acirrada campanha eleitoral à
Presidência. A polarização apresentada durante o processo eleitoral, refletida na insatisfação de determinados
segmentos da população, pode criar dificuldade na formação de uma base de sustentação ao governo no
Congresso, que pode impactar na capacidade do atual governo em governar e, consequentemente, aprovar
projetos classificados como essenciais para a retomada da economia, tais como a reforma da previdência e a
reforma tributária, e, como consequência, dificultar a retomada de crescimento da economia brasileira. O
presidente do país tem poder para determinar políticas e atos governamentais relativos à economia brasileira
e, consequentemente, afetar as operações e o desempenho financeiro das empresas, incluindo o nosso, e por
consequência, poderá afetar adversamente os mercados brasileiros e preços de negociação dos valores
mobiliários emitidos por companhias brasileiras, incluindo nós. Nós não somos capazes de estimar plenamente
o impacto dos acontecimentos políticos e macroeconômicos globais e brasileiros em seus negócios. Além disso,
frente a atual instabilidade política, decorrente do início de governo do presidente Jair Bolsonaro e de um
processo de definição de equipe e apresentação de políticas e projetos, a Companhia não pode prever quais
políticas serão adotadas pelo governo brasileiro e se essas políticas afetarão negativamente a economia, seus
negócios ou condição financeira. A instabilidade política e econômica, em função do trâmite do projeto de
reforma da previdência neste início de governo, tem refletido em um aumento na volatilidade no mercado de
valores mobiliários brasileiro, que também podem afetar adversamente os nossos negócios e as nossas ações.
Qualquer instabilidade econômica recorrente e incertezas políticas podem afetar adversamente nossos
negócios e as nossas ações.
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Abaixo relacionamos e descrevemos os processos cíveis, trabalhistas e tributários e procedimentos
administrativos em que nós e/ou nossas controladas figuram no polo passivo ou ativo, que julgamos mais
relevantes para nossos negócios e nossas controladas.
Foram considerados relevantes, nos termos da regulamentação em vigor, os processos que podem
impactar de forma significativa nosso patrimônio, nossa capacidade financeira ou nossos negócios, ou de
nossas controladas, bem como foram considerados outros fatores que podem influenciar a decisão do
público investidor.

Processos Cíveis.
Em 31 de dezembro de 2018, nós e nossas controladas éramos parte em 273 processos de natureza cível
classificados com probabilidade de perda provável, em relação aos quais mantemos provisão no valor de R$
3,2 milhões.
Adicionalmente, estamos envolvidos em outros 1.140 processos cíveis surgidos no curso normal dos nossos
negócios no valor total de R$ 46,7 milhões, classificados com probabilidade de perda possível. Para esses
processos nenhuma provisão foi constituída.
A maioria das ações cíveis tem por objeto pedidos de indenização por danos materiais e morais e
inexistência de débitos perante as instituições da Companhia.
Descrevemos abaixo os processos cíveis individualmente considerados relevantes:

Arbitragem nº 33/2015/SEC5
a. Juízo

Câmara de Comércio Brasil-Canadá

b. Instância

Arbitral

c. Data de instauração

02/05/2015

d. Partes no processo

ICES X Vendedores UNESPA

e. Valores, bens ou direitos envolvidos

R$ 17.800.000,00

f. Principais fatos

Arbitragem 33/2015/SEC5 – Ação com risco
contingente ativo. Trata-se de procedimento
arbitral que discute o ajuste de preço referente ao
endividamento líquido efetivamente encontrado e
as retenções em garantia apresentadas pelos
Vendedores, relativamente ao Contrato de Compra
e Venda de Quotas entre os Vendedores da
UNESPA e a ICES (Compradora). A Sentença
Arbitral
no valor
não
atualizado de R$
30.027.137,38 foi proferida e está sendo discutida
no judiciário. A classificação de risco de perda
atribuída pelos assessores jurídicos externos é
possível.

g. Chance de perda

Possível
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h. Análise do impacto em caso de perda do
processo

Somente impacto financeiro, decorrente da isenção
de pagamento do valor autuado, no valor referido
no item “e” acima. Entendemos que este processo
é relevante em razão do valor envolvido, pois
poderá causar um impacto positivo em nossa
condição financeira, caso sobrevenha uma decisão
final favorável.

i. Valor provisionado se houver provisão

Não há provisão constituída para este processo.

Processos Trabalhistas
Em 31 de dezembro de 2018, nós e nossas controladas éramos parte em 144 processos de natureza
trabalhista classificados com probabilidade de perda provável, em relação aos quais mantemos provisão no
valor de R$ 4,6 milhões.
Adicionalmente, estamos envolvidos em outros 172 processos trabalhistas surgidos no curso normal de
nossos negócios no valor total R$ 33,6 milhões, classificados com probabilidade de perda possível. Para
esses processos nenhuma provisão foi constituída. O montante total envolvido nesses 316 processos é de
R$ 38,2 milhões, dos quais R$ 6,8 milhões referem-se a processos oriundos de combinação de negócios
por aquisições de investimentos realizadas por nós e possuem como garantias as cláusulas contratuais de
retenção de aluguéis e hipoteca de imóveis pertencentes aos antigos acionistas.
Entendemos como 'relevantes' os processos trabalhistas com valor da causa superior ou igual à R$ 1 milhão
e classificados com prognóstico de perda 'provável'. Em geral, o prognóstico de perda é classificado a partir
do histórico de processos dirigidos contra a Companhia e da jurisprudência dos tribunais trabalhistas.
Realizamos o contingenciamento desses processos trabalhistas a partir das decisões judiciais que forem
sendo proferidas durante o curso processual. Para os processos trabalhistas com prognóstico de perda
classificado como 'provável', realizamos o provisionamento integral do valor de perda contingenciado.
A maioria das ações consiste em pleitos para pagamento de verbas rescisórias, adicionais por horas extras
e redução de carga horária, dentre outros pedidos baseados em convenções coletivas de trabalho e na
legislação trabalhista.

A seguir descrevemos os processos de natureza trabalhista individualmente considerados relevantes:

Processo nº 0000783-16.2017.5.08.0109
a. Juízo

1ª Vara do Trabalho de Santarém

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de instauração

07/08/2017
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d. Partes no processo

GISELY MARA ALBUQUERQUE SOUZA x
INSTITUTO SANTARENO DE EDUCACAO
SUPERIOR

e. Valores, bens ou direitos envolvidos

R$ 610.458,05

f. Principais fatos

Trata-se de Reclamação Trabalhista
onde o Reclamante pleiteia dano Moral,
horas extras e reflexos, pensão vitalícia,
perdas e danos e multas.

g. Chance de perda

Provável

h. Análise do impacto em caso de perda
do processo

i. Valor provisionado se houver provisão

Somente impacto financeiro, decorrente
do recolhimento do valor autuado, no
valor referido no item “e” acima.
Entendemos que este processo é
relevante em razão do valor envolvido,
pois poderá causar um impacto adverso
em nossa condição financeira, caso
sobrevenha
uma
decisão
final
desfavorável. No entanto, para este
processo existe valor retido na compra
da empresa UNESPA para ressarcimento
pelo impacto financeiro em caso de
materialização do risco de perda.
R$ 200.000,00

Processo nº 0000729-83.2017.5.08.0001
a. Juízo

1ª Vara do Trabalho de Belém

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de instauração

31/05/2017

d. Partes no processo

KLEBER ANTONIO DA COSTA
MOURAO x UNESPA

e. Valores, bens ou direitos envolvidos

R$ 929.885,26

f. Principais fatos

Trata-se de Reclamação Trabalhista
onde o Reclamante requer nulidade
pela redução de carga horária,
diferença salarial, hora atividade, horas
extras, acumulo de função, dano moral,
reflexos e multas.

g. Chance de perda

Provável
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h. Análise do impacto em caso de perda
do processo

i. Valor provisionado se houver provisão

Somente impacto financeiro,
decorrente do recolhimento do valor
autuado, no valor referido no item “e”
acima. Entendemos que este processo
é relevante em razão do valor
envolvido, pois poderá causar um
impacto adverso em nossa condição
financeira, caso sobrevenha uma
decisão final desfavorável. No entanto,
para este processo existe valor retido
na compra da empresa UNESPA para
ressarcimento pelo impacto financeiro
em caso de materialização do risco de
perda.
R$ 38.000,00

Processos Tributários
Em 31 de dezembro de 2018, nós não éramos parte em processos de natureza tributária classificados com
probabilidade de perda provável, sendo assim não mantemos provisão para processos de natureza
tributária.
Os consultores jurídicos efetuaram levantamento, avaliação e quantificação das ações de natureza
tributária, classificadas com risco de perda possível. Para esses processos nenhuma provisão foi
constituída. O montante total envolvido nesses 25 processos é de R$ 123,9 milhões, dos quais R$ 103
milhões referem-se a processos oriundos de combinação de negócios por aquisições de investimentos
realizadas por nós e possuem ativos de indenização relativos a imóveis pertencentes aos antigos acionistas,
garantidos contratualmente.
A seguir descrevemos os processos de natureza tributária individualmente considerados relevantes:
Processo nº 0019270-28.2014.8.14.0301
a. Juízo

4 ª Vara da Fazenda Pública de Belém

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de instauração

13/08/2014

d. Partes no processo

Município de Belém x UNESPA

e. Valores, bens ou direitos envolvidos

R$ 103.082.189,78
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f. Principais fatos

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo
Município de Belém referente a cobrança de
ISS referente a suposta perda da isenção
tributária da UNESPA. A questão gira em torno
da isenção da tributação pelo ISS através de
autorização conferida à UNESPA pelo poder
público municipal através de Decreto Municipal.
Contudo, após fiscalização da municipalidade,
constataram
supostas
irregularidades
e
retiraram a isenção, lançando o crédito
tributário relativo aos 5 últimos anos, o que
gerou a presente ação. Antes mesmo do
ajuizamento da ação, a UNESPA ajuizou ação
anulatória, tombada sob o nº 005787984.2009.8.14.0301, para anular os autos de
infração. Ainda assim houve o ajuizamento da
execução fiscal ora em comento. No presente
momento
aguarda-se
julgamento
dos
embargos à execução fiscal opostos após o
oferecimento de bens à penhora pela UNESPA.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em caso de perda do
processo

Somente impacto financeiro, decorrente do
recolhimento do valor autuado, no valor
referido no item “e” acima. Entendemos que
este processo é relevante em razão do valor
envolvido, pois poderá causar um impacto
adverso em nossa condição financeira, caso
sobrevenha uma decisão final desfavorável. No
entanto, para este processo existem imóveis
dos vendedores penhorados e garantias
constituídas no âmbito da aquisição da
UNESPA, para ressarcimento de eventual
impacto financeiro em caso de materialização
do risco de perda.
Não há provisão constituída para este processo

i. Valor provisionado se houver provisão

Processo nº 10480.727015/2011-88
a. Juízo

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

b. Instância

Administrativo

c. Data de instauração

18/08/2011

d. Partes no processo

UNIÃO FEDERAL x SER EDUCACIONAL
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e. Valores, bens ou direitos envolvidos

R$ 2.496.000,00

f. Principais fatos

Trata-se de processo administrativo onde a
fiscalização aponta infração à legislação
tributária, caracterizada por divergências entre
informações prestadas na contribuição do
Imposto de Renda Retido na Fonte dos anos
calendários 2008, 2009 e 2010. Atualmente,
aguarda-se julgamento do recurso voluntário
interposto pela Companhia, após decisão
parcialmente
favorável,
proferida
pela
Delegacia Regional de Julgamento.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em caso de perda do
processo

Somente impacto financeiro, decorrente do
recolhimento do valor autuado, no valor
referido no item “e” acima. Entendemos que
este processo é relevante em razão do valor
envolvido, pois poderá causar um impacto
adverso em nossa condição financeira, caso
sobrevenha uma decisão final desfavorável.

i. Valor provisionado se houver provisão

Não há provisão constituída para este processo

4.3.1 - Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3
O valor total provisionado é de R$ 0,2 mil para os processos individualmente descritos no item 4.3.
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Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

Na data deste formulário, não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob
sigilo, em que nós ou nossas controladas sejamos partes e cujas partes contrárias sejam administradores,
ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores, nossos investidores ou investidores de nossas
controladas.

4.4.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.4.
Tendo em vista que não possuímos processos em que nós ou nossas controladas sejamos partes e cujas
partes contrárias sejam administradores, ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores, nossos
investidores ou investidores de nossas controladas, não possuímos valores provisionados para estes tipos
de processos.
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Não existem processos sigilosos relevantes em que nós ou nossas controladas sejamos parte e que não
tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima.
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Procedimentos Trabalhistas
Nós e nossas controladas figuramos como partes em aproximadamente 172 ações de natureza
trabalhista, consideradas como repetitivas, conexas e não sigilosas e nem relevantes, cujas
informações seguem abaixo:
a.

Valores envolvidos

33,6 milhões

b.

Valor provisionado, se houver provisão

Não há

c.

Prática do emissor ou de sua
controlada que causou tal contingência:

Horas extras, férias não gozadas, reconhecimento
de vínculo empregatício, equiparação salarial,
diferenças salariais decorrentes de redução de
cargas horárias de determinados docentes.

Procedimentos Cíveis
Nós e nossas controladas figuramos como partes em aproximadamente 1.140 ações de natureza cível,
consideradas como repetitivas, conexas e não sigilosas e nem relevantes, cujas informações seguem
abaixo:
a.

Valores envolvidos

46,7 milhões

b.

Valor provisionado, se houver provisão

Não há

c.

Prática do emissor ou de sua controlada
que causou tal contingência:

Negativação indevida; reembolso não realizado por
não
formação
de
turma;
não
aditamento/contratação FIES.

Procedimentos Tributários
Nós e nossas controladas figuramos como partes em aproximadamente 25 ações de natureza
tributária, consideradas como repetitivas, conexas e não sigilosas e nem relevantes, cujas informações
seguem abaixo:
a.

Valores envolvidos

123,9 milhões

b.

Valor provisionado, se houver provisão

Não há

c.

Prática do emissor ou de sua controlada
que causou tal contingência:

1- ISS sobre valores não recebidos por força de
descontos concedidos aos seus alunos quando do
pagamento antecipado das mensalidades.
2- ISS sobre valores não recebidos por força de
programa do governo federal – PROUNI.
3- IRRF decorrente do trabalho assalariado e sem
vínculo
de
emprego, bem
assim
sobre a
remuneração de serviços profissionais prestados por
pessoa jurídica.

4.6.1 - Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6
Não há valor total provisionado para os processos descritos no item 4.6.
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Não há outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores desta seção 4.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
a)

Restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos:

Este item não é aplicável, pois nós somos um emissor nacional, temos sede no Brasil e nossas ações são
custodiadas neste país.
b)

Restrições a circulação e transferência dos valores mobiliários:

Este item não é aplicável, pois nós somos um emissor nacional, temos sede no Brasil e nossas ações são
custodiadas neste país.
c)
Hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores
mobiliários nessa situação:
Este item não é aplicável, pois nós somos um emissor nacional, temos sede no Brasil e nossas ações são
custodiadas neste país.
d)
Hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na
subscrição de ações, valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações, bem como das respectivas condições para o exercício desse direito, ou
das hipóteses em que esse direito não é garantido, caso aplicável:
Este item não é aplicável, pois nós somos um emissor nacional, temos sede no Brasil e nossas ações são
custodiadas neste país.
e)

Outras questões do interesse dos investidores:

Este item não é aplicável.
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a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o
órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou
uma política.

(a) política formalizada de gerenciamento de riscos
Em reunião realizada em 02 de outubro de 2018, a o Conselho de Administração aprovou a Política de Gestão de Risco
da Companhia, tendo sido disponibilizada no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/) e no site da Companhia, na área de
Relações com Investidores, no seguinte endereço eletrônico: http://ri.sereducacional.com.
A Política de Gestão de Riscos Corporativos constitui-se de diretrizes aplicáveis aos negócios e ao conjunto de processos
e procedimentos internos no tocante à identificação, análise, avaliação, priorização e tratamento dos riscos corporativos
existentes, de forma a garantir a sustentabilidade do negócio e criação de valor aos acionistas, tendo sido desenvolvida
com fundamento nas determinações previstas na(o): (i) Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; (ii)
Regulamento do Novo Mercado da B3; (iii) Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada; (iv)
Diretrizes de Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada do COSO – Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission; (v) Estatuto Social da Ser Educacional; (vi) Código de Conduta e Disciplina
da Ser Educacional.
A Companhia tem como prática monitorar constantemente as mudanças do cenário macroeconômico e setorial que
possam influenciar suas atividades e identificar os riscos aos quais está exposta e que possam afetar seus negócios,
situação financeira e os resultados de suas operações.
A Gestão de Risco da Companhia tem como benefícios:
• Enfoque Preventivo – Identificação preventiva dos riscos associados aos processos, visando atingimento dos objetivos
definidos.
• Valor Agregado – proposição de oportunidades que possam contribuir para reduzir custos, otimizar resultados e
minimizar perdas.
• Conscientização da Administração – disseminação da importância dos conceitos de gerenciamento de riscos como
instrumento de vantagem competitiva.
• Focalização – desenvolvimento de um planejamento de trabalho alinhado com às expectativas da Organização,
focalizado nos principais riscos de negócio.
• Seletividade – definição de padrões, critérios e prazos para o reporte dos resultados dos trabalhos.
• Segurança e Transparência – conforto quanto à integridade e adequação de processos.
• Padrões Metodológicos – definição da abordagem para realização dos trabalhos de Auditoria Interna e características
básicas dos produtos gerados.
• Qualidade – estabelecimento de mecanismos para o acompanhamento da qualidade dos trabalhos e produtos gerados.

(b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:
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i. os riscos para os quais se busca proteção
O objetivo principal da Política de Gerenciamento de Riscos é estabelecer os princípios, diretrizes e responsabilidades a
serem observados pelo Grupo Ser Educacional, no processo de gerenciamento dos Riscos (ameaça de Incidente ou
ocorrência, a partir de fontes internas ou externas a uma entidade, que possa afetar negativamente a realização dos
objetivos, negócios e oportunidades de negócios do Grupo Ser Educacional e de seus respectivos processos e que pode
abranger um ou mais aspectos, entre eles: corporativo, estratégico, financeiro, operacional, regulatório, inerentes à
reputação, político, tecnológico e socioambiental), de forma a possibilitar a identificação, avaliação, priorização de
tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos para a perpetuidade dos negócios da Companhia. Os riscos aos
quais a Companhia está exposto estão descritos anteriormente no item 4.1., dentre os quais se destacam:
(i) riscos associados às nossas decisões estratégicas para fins de atingimento dos nossos objetivos e/ou decorrentes da
habilidade da nossa Companhia se proteger ou se adaptar a mudanças no setor de educação;
(ii) riscos decorrentes da nossa estratégia de expansão, por meio da aquisição e integração de instituições de ensino
superior, estratégia esta que, em vista, inclusive, das práticas contábeis, divulgações de demonstrações financeiras ou
controles internos das empresas adquiridas, pode gerar a assunção de passivo contingente destas empresas,
eventualmente não cobertos por garantias contratuais;
(iii) riscos de sanções legais ou regulatórias, instauração de processos legais contra a nossa Companhia e nossas
controladas, cuja perda ou aplicação de penalidades, possa nos impactar de forma relevante, do ponto de vista financeiro,
operacional ou causar danos à nossa imagem;
(iv) risco de aumentos dos custos das nossas operações, em virtude não só de condições de mercado como também
decorrente de alterações legais e regulatórias nas localidades e nos setores no qual operamos; e
(v) riscos associados à falta de consistência e adequação dos sistemas e controle de operações e projetos da nossa
Companhia, incluindo, mas não se limitando a sistemas de informações, bem como a falhas no gerenciamento dos nossos
controles internos.

ii. os instrumentos utilizados para proteção
Os instrumentos implantados pela Política de Gestão de riscos da Companhia no processo de Gerenciamento de Riscos
são:
• Adoção de processo estruturado de gerenciamento de Riscos, com objetivo de: (i) contribuir para a sustentabilidade e
manutenção das operações do Grupo Ser Educacional, incidindo na perpetuidade do negócio com segurança jurídica e
empresarial; (ii) criar valor para os acionistas da Ser Educacional; (iii) contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e
ambiental das regiões onde atua; (iv) auxiliar na identificação, monitoramento e comunicação dos riscos às diversas partes
envolvidas e adoção de medidas preventivas e coercitivas; (v) integrar tecnologia, processos e pessoas; e (vi) observar as
melhores práticas de governança corporativa existentes, de forma a garantir a qualidade e a transparência das
informações;
• Identificação e avaliação dos Riscos, por meio da: (i) identificação dos principais Riscos de negócio, internos e externos,
aos quais o Grupo Ser Educacional está exposto; (ii) quantificação dos principais impactos econômicos diretos e indiretos;
e (iii) avaliação de forma contínua dos Riscos, documentados através do mapa de riscos da Companhia, especialmente
quanto aos aspectos de probabilidade de ocorrência e impacto financeiro aos negócios, de forma a permitir a priorização e
tratamento de tais Riscos;
• Tratamento e Monitoramento dos Riscos, por meio da: (i) definição do tipo de tratamento a ser adotado para cada Risco
(exemplos: evitar, mitigar, compartilhar ou aceitar) a partir do grau de Apetite ao Risco do Grupo Ser Educacional; (ii)
realização de atividades contínuas de monitoramento dos Riscos de negócio, por meio de avaliações independentes,
indicadores de riscos e implantação dos planos de ação.
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Os nossos principais riscos são monitorados periodicamente, através do mapa de riscos, garantindo-se a efetividade dos
controles-chave de prevenção/mitigação em funcionamento e a execução da estratégia de tratamento dos riscos. Para fins
de proteção aos riscos aos quais estamos expostos, a nossa Companhia:
(i) está constantemente monitorando nossos concorrentes e acompanhando as mudanças e inovações do setor
educacional, bem como as tendências de mercado, que possam aumentar a competitividade e influenciar nossas
atividades;
(ii) mantém um foco em inovação para melhor atender às mudanças de perfil do aluno e do mercado que possam afetar o
poder atrativo da nossa Companhia, tanto em relação aos alunos quanto aos nossos profissionais, a médio e longo prazo;
(iii) realiza análises constantes na confecção dos contratos de aquisições, com o intuito de se resguardar de riscos tais
como passivos omissos bem como avaliações dos valores à serem pagos nas operações;
(iv) acompanha mudanças na legislação federal e regulamentação governamental, para identificar mudanças as quais
trazem impactos na nossa operação;
(v) quando se trata de demonstrações financeiras, utiliza ferramentas alternativas de controle, como calendário de
fechamento, divisão de responsabilidade entre as áreas, procedimentos de elaboração de orçamento, pedido de compras
e aprovação, etc.;
(vi) determina alçadas para a Diretoria como medida de gerenciamento de riscos em decisões operacionais e financeiras,
tal qual estabelecido pelo artigo 16 de nosso Estatuto Social, que estabelece a competência de nosso Conselho de
Administração para, dentre outras matérias, determinar as alçadas da Diretoria para aquisição ou alienação de bens do
ativo permanente e bens imóveis, bem como a constituição de ônus reais e a prestação de avais, fianças e garantias a
obrigações próprias;
(vii) contrata apólices de seguros anualmente, com objetivo de proteção para diversos ramos de riscos, conforme descrito
na tabela abaixo, em 31 de dezembro de 2018:
Ramos

Coberturas (R$ mil)

Incêndio de bens do imobilizado

R$130.600

Acidente, incêndio e queda – casco aeronáutico

US$11.770

Acidente, incêndio e queda – R.E.T.A. aeronáutico

R$ 1.308

Responsabilidade civil de funcionários e terceiros

R$15.000

Incêndio/Terceiros/Casco de veículos leves e pesados
Responsabilidade civil dos administradores

100% tabela FIPE
R$30.000

(vii) possui um departamento específico para monitoramento e gestão de nossas práticas de segurança nos imóveis em
que conduzimos nossas operações. Esse departamento é responsável pela criação de planos de prevenção contra
incêndios, gerenciamento de resíduos e relacionamento com o meio ambiente e tem como objetivo identificar riscos
operacionais e atuar em seu saneamento e ou monitoramento.
• Comunicação dos Riscos, de forma clara e objetiva, a todas as partes interessadas, bem como os resultados de todas as
etapas do processo de gestão de riscos, de forma a contribuir para o entendimento da situação atual e da eficácia dos
planos de ação.
Além dos processos descritos acima, os instrumentos de proteção utilizados estão descritos no item “a” acima e no item
“iii” abaixo.
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iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos
No âmbito da política de gerenciamento de riscos do Grupo Ser Educacional, as funções de Gestão de Risco, no que
concerne à estrutura organizacional utilizada pela Companhia, são desenvolvidas pelo Conselho de Administração,
Comitê de Finanças, Presidência, Auditoria Interna, pelas Diretorias Executivas e pela Gerência de Controles Internos e
Riscos.
O Conselho de Administração acompanha os assuntos de Gestão de Riscos, diretamente por relatórios disponibilizados
pela Administração da Companhia, ou por meio do Comitê de Finanças, que é composto também por membros do
Conselho. É de responsabilidade do Conselho de Administração: (i) prover direcionamento estratégico, monitorar e apoiar
a Diretoria Executiva na implementação das ações estratégicas; (ii) definir o nível de Apetite ao Risco (grau de exposição
a Riscos que o Grupo Ser Educacional está disposto a aceitar na implementação de suas estratégias de negócio e
realização de suas atividades a fim de atingir os seus objetivos) da Companhia na condução de seus negócios; (iii)
Aprovar e revisar periodicamente a Política de Gestão de Riscos Corporativos; (iv) Definir respostas aos riscos de nível
alto e realizar monitoramento contínuo.
Compete ao Comitê de Finanças, no âmbito da Política de Gestão de Riscos: (i) revisar a estrutura básica e a Metodologia
de Gestão de Riscos da companhia; (ii) reavaliar periodicamente a adequação das estratégias para administração dos
riscos da Companhia.
À Presidência cabe as seguintes responsabilidades: (i) patrocinar continuamente o processo de Gestão de Riscos; (ii)
promover a integração do processo de Gestão de Riscos com os ciclos de planejamento e gestão do Grupo Ser
Educacional; e (iii) garantir a implantação de um modelo eficiente e efetivo de Gestão de Riscos.
São responsabilidades das Diretorias Executivas: (i) executar a política de gestão de riscos, e avaliar, pelo menos
anualmente ou, sempre que necessário, este documento, e propor ao Conselho eventuais necessidades de revisão; (ii)
definir tratamento (resposta) aos riscos identificados em sua área e/ou unidade; e (iii) monitorar a implementação dos
planos de ação definidos para tratamento dos Riscos;
A Diretoria Financeira é responsável por: (i) acompanhar de forma sistemática o processo de Gestão de Riscos com o
objetivo de garantir sua eficácia e o cumprimento de seus objetivos; (ii) assegurar que as áreas gestoras, inclusive sua
própria área, executem a identificação, mapeamento e resposta a riscos, bem como a criação e implementação de
controles sobre esses riscos; (iii) manter o controle da execução das suas deliberações, bem como da avaliação dos
resultados das atividades de Gestão de Riscos do Grupo Ser Educacional; e (iv) reavaliar periodicamente a adequação
dos controles da Companhia para o gerenciamento dos riscos, reportando tal análise ao Comitê de Finanças e/ou
Conselho de Administração.
A Gerência de Controles Internos e Riscos é responsável por: (i) definir e divulgar a metodologia de Gestão de Riscos; (ii)
coordenar todas as etapas do processo de Gestão de Riscos; (iii) elaborar recomendações para as áreas gestoras e para
a administração, a fim de auxiliá-los nos processos de elaboração de controles, procedimentos ou tomada de decisão para
mitigar os riscos identificados; (iv) assessorar o Conselho de Administração, o Comitê de Finanças e a Diretoria Executiva
em assuntos relacionados à riscos; (v) realizar follow-up das ações de melhoria referentes aos mapeamentos de riscos;
(vi) realizar atualização periódica da Política de Gestão de Riscos a cada três anos ou caso haja mudanças significativas
no processo de Gestão de Riscos; (vii) apresentação dos resultados dos mapeamentos de riscos para as Diretorias
Executivas, Comitê de Finanças e Conselho de Administração do Grupo Ser Educacional;
Cabe à Auditoria Interna: (i) elaborar o planejamento e testes de auditoria dos riscos/controles internos mapeados; (ii)
comunicar periodicamente o resultado dos testes dos controles mapeados, assim como novos riscos e controles
identificados à Gerência de Controles Internos e Riscos.
c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política
adotada
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Entendemos que a nossa estrutura operacional e de controles internos está adequada para mitigar ou controlar os riscos
aos quais o Grupo Ser Educacional está exposto, através da utilização dos processos e procedimentos estabelecidos na
Política de Gestão de Riscos da Companhia, devidamente aprovada pelo Conselho de Administração.
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
a.
Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em
caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o
emissor não adotou uma política.
Em reunião realizada em 02 de outubro de 2018, a o Conselho de Administração aprovou a Política de Gestão de Risco
da Companhia, tendo sido disponibilizada no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/) e no site da Companhia, na área de
Relações com Investidores, no seguinte endereço eletrônico: http://ri.sereducacional.com.
A Política de Gestão de Riscos Corporativos constitui-se de diretrizes aplicáveis aos negócios e ao conjunto de processos
e procedimentos internos no tocante à identificação, análise, avaliação, priorização e tratamento dos riscos corporativos
existentes, de forma a garantir a sustentabilidade do negócio e criação de valor aos acionistas, tendo sido desenvolvida
com fundamento nas determinações previstas na(o): (i) Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; (ii)
Regulamento do Novo Mercado da B3; (iii) Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada; (iv)
Diretrizes de Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada do COSO – Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission; (v) Estatuto Social da Ser Educacional; (vi) Código de Conduta e Disciplina
da Ser Educacional.
A Companhia tem como prática monitorar constantemente as mudanças do cenário macroeconômico e setorial que
possam influenciar suas atividades e identificar os riscos aos quais está exposta e que possam afetar seus negócios,
situação financeira e os resultados de suas operações.
b.

Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

i.

Riscos para os quais se busca proteção

A nossa política financeira tem como objetivo (i) a manutenção de níveis adequados de liquidez e alavancagem financeira do
Grupo, garantindo recursos suficientes para necessidade das atividades operacionais e de crescimento, considerando
inclusive as respostas necessárias à eventuais contingências; (ii) estabelecer as diretrizes, limites, atribuições e
procedimentos a serem adotados pelo Grupo na execução e monitoramento das atividades que impliquem riscos financeiros;
(iii) rentabilização do excedente de caixa, considerando incremento do valor, minimização de riscos e maximização da
liquidez por meio da gestão dos ativos financeiros do Grupo; e (iv) otimização dos custos financeiros do Grupo, em uma
proporção que seja razoável e respeite as necessidades de crescimento e operação, bem como respeitando um nível
razoável de exposição a riscos de mercado.
ii.

Estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Não aplicável, uma vez que não realizamos operações para a proteção patrimonial (hedge).
iii.

Instrumentos utilizados para a proteção patrimonial (hedge)

Não aplicável, uma vez que não utilizamos instrumentos para a proteção patrimonial (hedge).
iv.

Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Compete ao nosso Conselho de Administração a orientação, acompanhamento, revisão e aprovação da políti ca
financeira, bem como procedimentos adotados pela diretoria financeira. Fica a cargo da diretoria financeira a
execução da política financeira e prestação de contas ao Conselho de Administração. Por sua vez, cabe ao nosso
Comitê de Finanças, controlar e decidir sobre as ações de gestão de ativos e passivos, sendo todas as decisões
deste comitê registradas em atas, com frequências mensais de reuniões.
A política financeira possui diretrizes estabelecidas para sua estrutura financeira (capital próprio e t erceiros) de forma
a estabelecer métricas de liquidez e alavancagem financeira que incluem índices de endividamento bancário líquido
dividido pelo patrimônio líquido consolidado, percentual máximo da dívida de longo prazo em relação ao
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endividamento total, limite máximo de endividamento mensurada pela razão entre o endividamento líquido e o
EBITDA Ajustado, dentre outros.
A política financeira estabelece indicadores mínimos de liquidez para nós que são mensurados pelo indicador de
liquidez corrente e saldo mínimo de caixa, bem como possui regras para aplicações financeiras, onde são respeitados
limites de concentração de aplicações financeiras em instituições ou instrumentos de acordo com o rating de crédito
institucional de ao menos: Standard & Poor’s - brBBB, Fitch Ratings – BBB(br) e Moody’s – Baa1.br. Além disso, não
é permitido investimentos ou créditos indexados a variações de moeda (câmbio) e operações com derivativos.
O risco de crédito de alunos é administrado de forma centralizada. A nossa política de vendas e de nossas
controladas está intimamente associada ao nível de risco de crédito a que estamos dispostas a nos sujeitar no curso
de nossos negócios. A matrícula para o período letivo seguinte é bloqueada sempre que o aluno fica inadimplente
com a instituição. A diversificação de nossa carteira de recebíveis e a seletividade de nossos alunos, assim como o
acompanhamento dos prazos, são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência
em nossas contas a receber. Mantemos registrado provisão para créditos de liquidação duvidosa para fazer face ao
risco de crédito, incluindo os potenciais riscos de inadimplência. Essa análise de crédito avalia a qualidade do crédito
dos alunos levando em consideração o histórico de pagamentos, prazo do relacionamento com a instituição e análise
de crédito (SPC e Serasa).
No âmbito dos instrumentos de gestão de riscos de planejamento e controle, cabe a Diretoria Financeira apresentar o
orçamento anual para a aprovação do Conselho de Administração, bem como mensalmente apresentar a evolução
dos ativos e passivos tomando como base o orçamento operacional, plano de investimentos, fontes de recursos e
fluxo de caixa.
v.
Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e
quais são esses objetivos.
Não aplicável, uma vez que não utilizamos instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial
(hedge).
vi.

Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos.

A diretoria financeira é composta pelo Diretor Financeiro e pela equipe de gerentes executivos. O Comitê de Finanças
é formado por três membros, dos quais, pelo menos 1 (um), deverá ser Conselheiro Independente, conforme a
definição do Regulamento do Novo Mercado.
As políticas de riscos são elaboradas pelo nosso Comitê de Finanças que auxilia o Conselho de Administração a
analisar as nossas informações financeiras, bem como de nossas subsidiárias e controladas. As atividades de
controle e gerenciamento de riscos também são acompanhadas pelo Conselho Fiscal.
O nosso Conselho Fiscal é composto por 3 membros, sendo 1 eleito pelos minoritários e dois membros eleitos pelo
acionista controlador. Sua função é fiscalizar as ações praticadas pelos administradores e opinar sobre as nossas
contas. Para isso, os membros do Conselho Fiscal reúnem-se para analisar amplamente os assuntos de sua
competência e emitem pareceres e manifestação a respeito.
O Conselho de Administração, a Gerência de Controles Internos, a Auditoria Interna e o Comitê de Finanças têm
responsabilidade geral pelo estabelecimento e supervisão do modelo de gerenciamento dos riscos realizados por nós
ou por nossas subsidiárias ou controladas em desacordo com nossas respectivas políticas de risco.
vii.
Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política
adotada
Cabe ao nosso Conselho de Administração, avaliar regularmente as políticas de gerenciamento de riscos, nossos recursos e
tolerância máxima a riscos, além de monitorar a efetividade da implementação das recomendações efetuadas por nossa
auditoria interna e pelos auditores independentes. Considerando a definição das obrigações e responsabilidades do Comitê
de Finanças, e nossa estrutura organizacional objetiva, entendemos que nossa estrutura operacional de controles internos
30089339v1 - 5302004.422778
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está adequada, sendo que essas atividades são supervisionadas pelo Conselho Fiscal.
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a.
As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,
indicando imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las:
Nossos diretores entendem que os procedimentos internos adotados para a elaboração de nossas
demonstrações financeiras são suficientes e satisfatórios para assegurar sua eficiência e precisão.
A eficácia dos nossos principais controles implementados é testada anualmente para garantir a precisão
das nossas demonstrações financeiras. Em caso de identificação de eventuais pontos de melhoria sobre
esses controles, elaboramos um plano de ação, definindo prazos e responsabilidades, para garantir a
mitigação de todos os riscos associados.
O plano anual de auditoria é elaborado em conformidade com o resultado da avaliação de riscos e
tem como principal objetivo prover avaliação independente sobre riscos, ambiente de controle e
deficiências significativas que possam impactar as nossas demonstrações financeiras e nossos processos.
Eventuais deficiências ou não conformidades são remediadas por meio de planos de ação estabelecidos
pelos responsáveis pelos processos, revisados pela área de Controles Internos e sua implementação
devidamente acompanhada pelas áreas de Controles Internos e Auditoria Interna.
A revisão dos principais controles que impactam as nossas demonstrações financeiras é realizada
periodicamente pelas áreas de Auditoria Interna, Controles Internos e contratação de consultorias
especializadas com base em testes de eficácia e conforme necessidade de especialização. No caso de
identificação de eventuais pontos de melhoria sobre esses controles, elaboramos planos de ação com o
intuito de implementá-los, com definição de prazos e alocação de responsabilidades para colocar em prática
a melhoria desses controles de forma efetiva.
b.

As estruturas organizacionais envolvidas:

Em nossa estrutura, contamos com as áreas de Auditoria Interna e de Controles Internos que têm como
principal atribuição assessorar as áreas de negócio na revisão de processos e implementação de controles
para garantir precisão das informações financeiras e o cumprimento das leis, normas, regulamentos e
procedimentos internos. A área de Auditoria Interna é responsável por testar e certificar a eficácia dos
controles internos adotados pela Companhia, reportando-se ao Comitê de Finanças. A área de Controles
Internos tem por objetivo analisar e redesenhar os fluxos internos dos processos da Companhia, de acordo
com a metodologia COSO, com o propósito de implementar novos controles chaves e/ou prover
recomendações e oportunidades de melhorias para os controles existentes, reportando-se à Diretoria
Financeira.
Contratamos também Auditores Independentes com a finalidade de aumentar o grau de confiança nas
demonstrações financeiras e examinar se estas, no seu conjunto, representam adequadamente a nossa
posição patrimonial e financeira.
c.
Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do
emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento:
O plano de auditoria é aprovado pela nossa Diretoria e Comitê de Finanças. O resultado das respectivas
auditorias e o plano de ação para implementação de potenciais melhorias e regularizações são
apresentados ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal periodicamente.
d.

Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
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circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da
regulamentação emitida pela CVM que trata o registro e do exercício da atividade de auditoria
independente:
A Ernst & Young Auditores Independentes S.S., nossos auditores independentes, emitiu o relatório de
recomendações para o aprimoramento dos controles internos elaborado em conexão com o exame das
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 (“Relatório de Recomendações”), contendo
somente 1 (uma) deficiência considerada por eles significativa:
6.
Melhorar controles de aprovação e homologação de mudanças no sistema TOTVS
Recomendação do auditor: que a Companhia crie mecanismo para gerenciar as mudanças rotineiras e
emergenciais transportadas para o ambiente de produção do sistema TOTVS de modo que, seja rastreável
todas as mudanças implantadas no ambiente de produção. Além disso, sugerimos que a Companhia reveja
o processo de gestão de mudanças rotineiras (caso sejam patch de atualização desenvolvidos pela TOTVS,
formalizar corretamente nas documentações a versão a ser homologada) e emergenciais de modo que,
este processo apresente, no mínimo, as seguintes exigências:
•
Níveis de autorização;
•
Documentações;
•
Testes, validações e aprovação de transferência para o ambiente de produção.
e.
Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado
preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas:
Os nossos Diretores, com relação ao Relatório de Recomendações referente ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2018, esclarecem que as atualizações são publicadas apenas após
atualização da TOTVS através de chamados que são abertos em sua própria plataforma, sobre a
qual não temos gestão do seu modelo de funcionamento.
Para a atualização da versão 12.1.20, em 18 de agosto de 2018, foram apresentadas evidências do
processo de solicitação, testes, aprovação e homologação envolvendo áreas usuárias e área técnica.
Todas as atualizações são realizadas com o conhecimento do departamento de Tecnologia da
Informação, que é responsável pela publicação em ambiente de produção.
A recomendação de aprimoramento ao mecanismo já existente sobre a gestão de mudanças
(rotineiras e emergenciais) será implementada com previsão de conclusão no 2o semestre de 2019.
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a.
Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para
prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração
pública, nacional ou estrangeira, informar:
i.
os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e
riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas,
procedimentos e as práticas são adaptadas
Possuímos metodologia de identificação, avaliação e reporte dos riscos, inclusive os de conformidade, e, nos casos em
que são detectadas vulnerabilidades, planos de ação são desenvolvidos a fim de sanar esses desvios.
Além disso, possuímos um conjunto de instrumentos normativos relacionados ao programa de integridade. São eles:


Regulamento Interno de Conduta e Disciplina: estabelece princípios que devem nortear as relações e atividades
referentes aos diferentes públicos envolvidos em nossos negócios, contemplando os princípios de integridade,
transparência, atendimento à legislação e condutas desejadas, estabelece como deve ser o relacionamento com
os públicos de interesse, bem como dispõe de ações disciplinares em situações de violação de conduta.



Canal de Denúncias: Canal para recebimento, registro e encaminhamento das denúncias, provendo ao
denunciante a garantia de não retaliação;



Comitê de Conduta: é um órgão de assessoramento da Presidência, nas questões que envolvem violações aos
valores éticos e de conduta do nosso grupo. O Comitê de Conduta deve atuar com total confidencialidade e
descrição, independentemente do assunto, ao receber denúncias que tratem de desvios dos valores éticos do
nosso grupo, avaliar e discutir os casos denunciados tendo como base o nosso Código de Conduta e contribuir,
em caráter não exclusivo, com a sua atualização, bem como das demais políticas internas que tenham como
objetivo disciplinar a ética e conduta dos colaboradores e terceiros e atuar preventivamente na resposta aos
questionamentos à gestão sobre dúvidas de caráter ético surgidas nas condutas de colaboradores e terceiros.



Treinamento e comunicação: A Companhia promove treinamentos periódicos sobre o Código de Ética para seus
colaboradores, sendo que, para os recém-admitidos, este tema está inserido na Reunião de Integração, durante o
início de suas atividades.

ii.
as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos
mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente
aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus
dirigentes, se existentes
As seguintes áreas são envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos
internos de integridade, conforme estrutura formalmente aprovada pelo Conselho de Administração:


Auditoria Interna: é responsável por aferir as regras e os procedimentos estabelecidos nos instrumentos
normativos, mitigando os riscos quanto às inadequadas gestões, aos controles e aos processos internos. Além
de apurar casos de denúncias e reportar ao Comitê de Conduta e ao Conselho de Administração.



Departamento de Controles Internos e Riscos responde para a nossa Diretoria Financeira, é responsável pela
avaliação dos riscos de corrupção, assim como a criação de controles internos para preveção e detecção de
irregularidades, formalizados através de políticas e procedimentos internos. A Diretoria responde diretamente
ao presidente, garantindo sua independência.



Diretoria Jurídica: é responsável por orientar nossa Companhia quanto a aplicabilidade, interpretação e
atualização de leis ou regulamentações relacionadas aos temas dos instrumentos normativos.
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se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

Possuímos um Regulamento Interno de Conduta e Disciplina aprovado pela diretoria, cujo última data consta como março
de 2017 e atualmente encontra-se em aprovação do Conselho de Administração.

se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e
se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e
associados
Nosso Regulamento Interno de Conduta e Disciplina é um documento de referência não só para os colaboradores,
estagiários e administradores, abrangendo inclusive diretores e conselheiros, mas também para as sociedades
controladas e os demais públicos com os quais nos relacionamos.

se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados
são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema
Os novos colaboradores, no momento da contratação, assinam a Declaração de Aceite aos termos do Regulamento
Interno de Conduta e Disciplina.

as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto,
identificando o documento onde essas sanções estão previstas
Disponibilizamos um canal de denúncias interno, meio pelo qual deve ser reportado qualquer indício que signifique uma
quebra do Regulamento Interno de Conduta e Disciplina ou de qualquer normativo. O Regulamento Interno de Conduta e
Disciplina prevê sanções cabiveis às violações, como por exemplo, advertência verbal, por escrito, suspensão por até 30
dias ou desligamento.
.

órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na
rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
Possuímos um Regulamento Interno de Conduta e Disciplina aprovado por nossa Diretoria, o qual foi atualizado em março
de 2017 e atualmente encontra-se sob aprovação do nosso Conselho de Administração.
O documento pode ser acessado pelo link: http://conduta.sereduc.com/
b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
Possuímos um canal de denúncia interno responável pelo recebimento, registro e encaminhamento das denúncias para
tratamento.



se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

O canal de denúncia atual é interno, porém um canal terceirizado está em processo de contratação com previsão de início
de operação para o segundo semestre de 2019.

se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de
empregados
O canal de denúncias está aberto ao recebimento de denúncias de terceiros, incluindo fornecedores, prestadores de
serviço e clientes.


se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

Atualmente o canal de denúncia interno visa o tratamento dos relatos prevendo a não retaliação do denunciante. O canal
de denúncias independente e terceirizado, o qual inicia sua operação no segundo semestre de 2019, garante o
anonimato, e prevemos em nosso Regulamento Interno de Conduta e Disciplina que não haverá qualquer penalidade ou
represália pelo encaminhamento de denunciantes de boa fé.


órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias
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Os relatos são recebidos e apurados pelo Comitê de Conduta.
c.
se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias
visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
Em processos de fusões, aquisições e reestruturação societária são realizadas diligências nas companhias alvo, visando
garantir, dentre outros aspectos, os requisitos da Lei Anticorrupção.
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No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, não houve alteração significativa nos principais riscos a
que nós estamos expostos ou na política de gerenciamento adotada.
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Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 5 do Formulário de Referência.
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Data de Constituição do Emissor

19/03/2002

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade civil por quotas de responsabilidade limitada, cuja transformação em
Sociedade por Ações foi aprovada em Assembleia Geral realizada em
09.09.2008.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

18/10/2013
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O Grupo Ser Educacional foi constituído em 1993, com a fundação do Complexo Educacional Bureau
Jurídico, liderado pelo professor José Janguiê Diniz (“Janguiê”), que realizava cursos preparatórios para
concursos, uma novidade na cidade do Recife. No mesmo ano, Janguiê começou a investir na realização de
congressos nacionais e internacionais na área jurídica. Com o sucesso da marca, em 1999, o Complexo
Educacional Bureau Jurídico passou a oferecer cursos pré-vestibulares específicos para o curso de Direito.
Em 2003, com a publicação no Diário Oficial da União da portaria 1.109, do MEC, a Faculdade Maurício de
Nassau, mantida pelo ESBJ - Ensino Superior Bureau Jurídico Ltda., sucessora do Complexo Educacional
Bureau Jurídico, é fundada oficialmente. Em paralelo, autoriza-se o funcionamento dos cursos de Direito,
Administração, Comunicação Social e Biomedicina. A decisão de criar uma faculdade partiu do próprio
professor Janguiê, que, reconhecendo a necessidade do mercado local, empenhou-se no desenvolvimento
de um projeto de educação superior de qualidade e, conhecendo a história do Recife, nomeou a Faculdade
Maurício de Nassau em homenagem a figura do extraordinário empreendedor Maurício de Nassau,
reconhecida por todos os brasileiros.
Em pouco mais de três anos de existência, a Faculdade Maurício de Nassau se consolidou como uma
instituição de ensino de destaque na região Norte e Nordeste do país, focando sua gestão no crescimento e
ampliação de sua estrutura com o objetivo de viabilizar seu projeto de expansão para os principais
municípios do Norte/Nordeste.
Em 2006, a Faculdade Maurício de Nassau adquiriu as instituições mantenedoras de João Pessoa e Campina
Grande, no estado da Paraíba.
Em 2007, a Faculdade Maurício de Nassau implantou o Conselho Consultivo, como uma forma de orientar
as suas estratégias. Uma das principais atribuições do Conselho, em conjunto com a Hopper Consultoria
Educacional, foi redefinir o planejamento estratégico da empresa. Em paralelo com esses projetos, a
Faculdade inaugurou as unidades de João Pessoa e Campina Grande. No mesmo ano, o Grupo Universitário
Maurício de Nassau credenciou e colocou em funcionamento a Faculdade Joaquim Nabuco, na cidade de
Paulista, no Estado de Pernambuco, sendo este um novo modelo negócios, orientado para o público das
classes C e D.
Continuando o projeto de expansão e com o intuito de consolidar a nossa política de governança
coorporativa, em 2008 foi instituído um Conselho de Administração composto por representantes dos
acionistas e por profissionais reconhecidos no mercado por suas realizações em grandes grupos
empresariais do Brasil. Em outubro do mesmo ano, o Cartesian Capital Group se associou ao Grupo
Universitário Maurício de Nassau, com um aporte de R$48 milhões, passando a deter uma participação de
11,3% do total das ações da ESBJ.
Ainda em 2008, a Faculdade Joaquim Nabuco inaugurou uma nova unidade no centro do Recife, tendo
ainda realizado a aquisição da FABAC (CETEBA - Centro de Ensino e Tecnologia da Bahia Ltda.), nos
municípios de Salvador e Lauro de Freitas, no Estado da Bahia, a ESAMC (ADEA - Sociedade de
Desenvolvimento Educacional Avançado Ltda.), localizada no município de Maceió, no Estado de Alagoas, e
a Faculdade CDF (SECARGO - Sociedade Educacional Carvalho Gomes Ltda.), localizada no município de
Natal, Estado do Rio Grande do Norte, continuando seu processo de expansão pela região Nordeste.
Em 2009, o Grupo Universitário Maurício de Nassau redefiniu as suas diretrizes acadêmicas e, como
consequência, unificou as matrizes curriculares e os planos de ensino das disciplinas, iniciando a
metodologia do diário eletrônico e do processo de auditorias acadêmicas (maiores informações no item 7.3
deste Formulário de Referência).
As reformulações e a trajetória de crescimento continuaram em 2010, quando o Grupo Universitário
Maurício de Nassau recebeu os auditores do IFC - Banco Mundial, tendo sido aprovada uma linha de crédito
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no valor de R$ 80 milhões. O Grupo Universitário Maurício de Nassau iniciou o projeto de implementação da
ISO 9001, buscando estruturar a Instituição para a certificação e, como consequência, reavaliou e redefiniu
todos os seus processos internos. Nesse mesmo ano, decidiu-se, após um trabalho de branding, mudar o
nome para Grupo Ser Educacional S.A.
Em 2011, o Grupo Ser Educacional S.A. trabalhou para aumentar, de forma significativa o portfólio de
cursos em suas unidades de ensino. Nesse ano, foram realizadas as incorporações das unidades de Aracaju
e Belém, nos Estados de Sergipe e Pará, respectivamente, além da inauguração da unidade das Mercês, em
Salvador, Estado da Bahia.
Através da portaria 701, do MEC, em 2012, foi conferido à Faculdade Maurício de Nassau, no Recife, o
credenciamento como centro universitário e a nomenclatura da Faculdade passou a ser UNINASSAU Centro Universitário Maurício de Nassau. Ainda em 2012, a UNINASSAU obteve a certificação ISO 9001.
Nesse mesmo ano, iniciaram-se as atividades na unidade Caruaru, em Pernambuco, e foram incorporadas
as unidades dos municípios de Manaus e São Luís, nos Estados do Amazonas e Maranhão, respectivamente.
Em 2013, foram adquiridas três unidades no Estado do Piauí (FAP Teresina, a Faculdade Aliança e a FAP
Parnaíba), uma unidade em Paulista, no Recife (Faculdade Decisão) e uma unidade em Vitória da
Conquista, na Bahia (Faculdade Juvêncio Terra).
Ainda em 2013, ano em que completou 10 anos de existência, o grupo Ser Educacional, por meio de uma
oferta pública inicial de ações (IPO na sigla em inglês), passou a ter suas ações negociadas na B3, a bolsa
de valores mobiliários brasileira, no segmento do Novo Mercado, passando a fazer parte do rol de empresas
de capital aberto com os mais avançados níveis de governança corporativa do mercado.
Em 2014, foram adquiridos a Faculdade Anglo Líder – FAL, localizada no município de São Lourenço da
Mata, no Estado de Pernambuco, a União de Ensino Superior do Pará – UNESPA (“UNESPA”), mantenedora
da Universidade da Amazônia – UNAMA, no município de Belém, Estado do Pará e o Instituto Santareno de
Educação Superior – ISES, mantenedora das Faculdades Integradas Tapajós - FIT, sediado em Santarém,
também no Estado do Pará.
Em 2015, dando continuidade ao seu plano de expansão e iniciando a entrada na região Sudeste, a Ser
Educacional adquiriu, através de sua subsidiária CENESUP - Centro Nacional de Ensino Superior Ltda.,
100% do capital social da Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda. (mantenedora da Universidade
de Guarulhos – UNG), conforme termos e condições dispostos no Contrato de Compra e Venda de Quotas e
Outras Avenças. A UNG, uma das mais tradicionais Universidades do Brasil e única na região de Guarulhos,
conta hoje com 5 campus, sendo 3 em Guarulhos (Dutra, Bonsucesso e Centro), um na cidade de São
Paulo (Shopping Light) e outro em Itaquaquecetuba, interior de São Paulo. A UNG completou 45 anos de
existência em 2015 e é referência na região em que atua, pela solidez acadêmica e diversidade de cursos
de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu (três programas de mestrado e um de doutorado) e pela
capacitação de seu corpo docente.
Nesse mesmo ano, foi realizada a aquisição da Faculdade Talles de Mileto (FAMIL) por R$6,0 milhões. A
FAMIL possuía 2 unidades, uma em Fortaleza (CE) e outra em Parnamirim (RN), e também assinou um
Contrato de Cessão Onerosa de Mantença e Outras Avenças com o Instituto Metodista Bennett, prevendo a
cessão da Mantença do Centro Universitário Bennett à UNESPA pelo valor de R$10,0 milhões a ser pago
após a conclusão da transferência da mantença, o que permitirá a entrada da Companhia na cidade do Rio
de Janeiro já com uma licença de um Centro Universitário, que permite autonomia no lançamento de novos
cursos, em caso de sucesso no processo de transferência da mantença.
Sob o ponto de vista do crescimento orgânico, em 2015, o grupo Ser Educacional obteve a aprovação de
quatro novas unidades de ensino presencial, localizadas nas cidades de Petrolina (PE), Olinda (PE),
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Jaboatão dos Guararapes (PE) e Feira de Santana (BA), tendo encerrado o ano, portanto, com 42 unidades.
No segmento do ensino a distância (EAD), o grupo obteve credenciamento da UNG que passou a operar
com 6 polos, levando o grupo a operar com um total de 15 polos. Também houve o reconhecimento de
curso EAD da UNINASSAU, que permitiu que o grupo entrasse com pedido de abertura de mais 400 polos
de ensino a distância.
Em 2016, houve expansão de atividades na região Sudeste, por meio da assinatura de um Contrato de
Cessão não-Onerosa de Mantença da Faculdade São Camilo (FASC), além da conclusão da Cessão Onerosa
de Mantença e Outras Avenças do Centro Universitário Bennett, na cidade do Rio de Janeiro. Para as
operações nas regiões Sudeste e Sul, foi criada a marca UNIVERITAS, passando a FASC a operar com o
nome Faculdade UNIVERITAS e o Centro Universitário Bennett passou a operar com a marca Centro
Universitário UNIVERITAS.
Entre os anos de 2016 e 2018, a Companhia, dando seguimento ao seu plano de crescimento orgânico,
obteve 43 novas unidades credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC): Cabo de Santo Agostinho (PE),
João Pessoa (PB), Jaboatão dos Guararapes (PE), Maceió (AL), Boa Vista (RR), Porto Velho (RO), Rio
Branco (AC), Fortaleza (CE), Marabá (PA), Garanhuns (PE), Maracanaú (CE), Ananindeua (PA), Anápolis
(GO), Juazeiro do Norte (CE), Sobral (CE), Mossoró (RN), Natal (RN), Brasília (DF), Arapiraca (AL), Campo
Grande (MS), Macapá (AP), Cuiabá (MT), Porto Alegre (RS), Vitória (ES), Goiânia (GO), Belém (PA), Palmas
(TO), Salvador (BA), Curitiba (PR), Joinville (SC), Patos (PB), Imperatriz (MA), Campinas (SP), Betim (MG),
Itabuna (BA), Caxias do Sul (RS), Florianópolis (SC), São Bernardo do Campo (SP), São José dos Campos
(SP), Uberlândia (MG), Contagem (MG), Belo Horizonte (MG) e Londrina (PR). Além das unidades
credenciadas, no período entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2018, foram aprovados 699
novos cursos, totalizando 1.605 cursos de graduação e mais de 947 mil vagas anuais, sendo 584,3 mil
vagas deste total referentes a EAD, ao final de dezembro de 2018. A UNAMA - Universidade da Amazônia
foi credenciada para oferecer Ensino a Distância (EAD) no Brasil. Com o credenciamento, a UNAMA poderá
lançar até 150 polos por ano. Como resultado, o grupo Ser Educacional poderá passar a contar com um
total de 800 polos de EAD. As Faculdades UNINABUCO de Paulista e de Recife receberam o credenciamento
do MEC como centro universitário, o que as possibilita a abertura de novos cursos sem a necessidade de
aprovação prévia do MEC.
Em 16 de abril de 2019, por meio de nossa subsidiária CENESUP, anunciamos a aquisição da UNINORTE de
Manaus (AM) por um preço de compra base (enterprise value) no valor de R$ 194,8 milhões, do qual será
deduzido o endividamento líquido, conforme aplicável, no montante de R$ 9,8 milhões. Em 31 de dezembro
de 2018, a UNINORTE possuía um número total de 25.2 mil alunos com matrícula ativa, sendo 23.2 mil
alunos de graduação e 2.0 de pós-graduação, e seu EBITDA ajustado de R$ 18,7 milhões. Com a
UNINORTE fortaleceremos nossa presença na região Norte do Brasil, assumindo número significativo de
alunos de graduação presencial na cidade de Manaus, por meio de uma marca reconhecida na cidade,
vencedora da pesquisa top of mind nos últimos 8 anos consecutivos e passa a ser referência de mercado
nas duas maiores cidades da região Norte do Brasil, uma vez que já somos líderes de mercado em Belém,
no estado do Pará. A Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes
usuais em operações similares e será concluída tão logo tais condições sejam cumpridas.
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial

Até a data deste Formulário de Referência não houve qualquer pedido requerendo a nossa falência e/ou
nossa recuperação judicial ou extrajudicial.
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6.6 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 6 do Formulário de Referência.

30091018v1 - 5302004.422778

PÁGINA: 82 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

Visão Geral
Acreditamos ser uma das maiores organizações privadas no setor de ensino superior nas
modalidades presencial e a distância (“EAD”) no Brasil, em termos de número de unidades,
com atuação destacada nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste do país. Em 31 de dezembro
de 2018, nossa plataforma era composta por 60 unidades, distribuídas em todos os estados
do país. Atualmente, contamos com 150,2 mil alunos matriculados, dos quais 127,8 mil
matriculados em cursos de graduação presencial, 13,8 mil em cursos de graduação no EAD
e 8,4 matriculados em cursos de pós-graduação presencial e EAD. Além disso,
apresentamos crescimento de receita líquida entre os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2016 e 31 de dezembro de 2018, passando de R$ 1.125.380 mil para R$ 1.262.486 mil
representando um crescimento médio anual (CAGR) de 3,9%1. Neste período, a nossa base
de alunos total cresceu a uma taxa composta anual de 0,5%.
O nosso ticket médio mensal cresceu 21% entre o quarto trimestre do exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2016 e o quarto trimestre do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2018, enquanto que o IPC-A entre dezembro de 2015 até dezembro de 2017
subiu 15%.
Nossa estratégia é operar de forma integrada por meio de marcas com grande apelo
regional, com grande reconhecimento por alunos, professores e empregadores em cada
uma das regiões: UNINASSAU, Faculdades UNINASSAU, Faculdades Joaquim Nabuco
(Nordeste); Universidade da Amazônia – UNAMA (Norte); e Universidade de Guarulhos
(Sudeste). De forma a expandir nossa presença nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste,
em 2016, lançamos uma nova marca, a UNIVERITAS. Com base no desempenho da
primeira unidade lançada, no Rio de Janeiro, e sua integração com a marca UNG,
acreditamos que a UNIVERITAS – que nasce com uma Universidade, um Centro
Universitário e com credenciamento para operar no segmento de Ensino a Distância (EAD)
– complementará nosso portfólio nacional de marcas.
Procuramos estar perto de nosso público-alvo. Assim, nossas unidades de ensino presencial
e EAD estão localizadas em pontos estratégicos nas principais regiões metropolitanas das
regiões em que operamos, especialmente em localidades que contam com alta demanda
por ensino superior e que oferecem infraestrutura urbana adequada para atender nossos
alunos, gerando uma maior percepção de valor ao nosso público-alvo. No tocante ao EAD,
além da localização estratégica dos polos, privilegiamos cidades com oferta precária de
ensino presencial e maior renda per capita. O mapa a seguir indica a localização das nossas
unidades, polos e o número de alunos de graduação universitária em cada região em 31
de dezembro de 2018.

Essa medida não é uma medida contábil segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS, tampouco
deve ser considerada isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida operacional, ou
alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez e não deve ser considerada como base
para distribuição de dividendos. Outras companhias podem calcular essa medida de maneira diferente de nós.
Vide informações adicionais a respeito de sua utilização no quadro 3.2 “a” deste Formulário de Referência.
1

JUR_SP - 27103675v1 5302004.407839

PÁGINA: 83 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

Não obstante a queda da atividade econômica no Brasil e as alterações estruturais
ocorridas no segmento de ensino superior, pudemos conjugar nosso crescimento com
níveis de rentabilidade que acreditamos estar entre os melhores no setor. Nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 2017 e 2018, nossa margem EBITDA
ajustada foi de 31,5%, 26,9% e 25,4% respectivamente.
Mantemos, portanto, uma administração focada na rentabilidade, disciplina financeira,
excelência operacional e na criação de valor para nossos acionistas, que se refletem na
qualidade de nossos indicadores financeiros. A tabela a seguir demonstra os nossos
principais indicadores financeiros e operacionais para os períodos indicados:
Exercício Social Encerrado em
31 de
dezembro
de 2018

(R$ mil)
Receita Líquida
EBITDA Ajustado

(1)

Margem EBITDA Ajustado

(2) (3)

Lucro Líquido
Margem Líquida

(4)

Dívida (caixa) Líquida

(2) (5)

Dívida líquida/EBITDA(2)
ajustado (UDM)
#Total de Alunos(6)
EBITDA ajustado/Aluno

(7)

31 de
dezembro
de 2017

31 de
dezembro
de 2016

% Variação
18x17

17x16

16x15

1.262.486

1.231.785

1.125.380

2,5%

9,46%

10,30%

320.130

331.500

354.102

-3,4%

-6,38%

23,97%

25,4%

26,9%

31,5%

-1,6 p.p.

-4,6 p.p.

3,5 p.p.

201.279

197.475

230.448

1,9%

-14,31%

43,08%

15,9%

16,0%

20,5%

-0,1 p.p.

-4,4 p.p.

4,7 p.p.

(497.226)

(452.567)

118.140

-9,9% -483,08%

-57,81%

(1,55)

(1,37)

0,33

(13,14)

(5,09)

(0,66)

150.209

152.423

147.862

-1,5%

3,08%

5,09%

2,13

2,17

2,39

(1,84)

(0,09)

0,18

JUR_SP - 27103675v1 5302004.407839

PÁGINA: 84 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

O EBITDA segundo disposições da Instrução CVM nº 527 expedida em 4 de outubro de 2012, que dispõe sobre
a forma de divulgação voluntária do EBITDA pelas companhias abertas, pode ser conciliado com as demonstrações
financeiras como segue: lucro líquido acrescido do imposto de renda e contribuição social, resultado financeiro,
e despesas com depreciação e amortização. O EBITDA Ajustado corresponde à soma do EBITDA com (a) resultado
financeiro das receitas com multas e juros sobre as mensalidades, (b) custos e despesas não recorrentes,
compostos pelos gastos ligados a fusões e aquisições de empresas, os quais não impactariam a geração usual de
caixa, e (c) os aluguéis mínimos, compostos pelos contratos de aluguel registrados como arrendamentos
financeiros pelo CPC 06, os gastos destes arrendamentos não transitam pelo EBITDA da Companhia, sendo
incorporados ao EBITDA Ajustado. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas contábeis segundo as Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa
ao lucro líquido, como medida operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de
liquidez e não deve ser considerado como base para distribuição de dividendos. Outras companhias podem
calcular o EBITDA e o EBITDA Ajustado de maneira diferente de nós. Vide informações adicionais a respeito de
sua utilização no quadro 3.2 “a” deste Formulário de Referência.
(2)
Essa medida não é uma medida contábil segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS, tampouco
deve ser considerada isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida operacional, ou
alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez e não deve ser considerada como base
para distribuição de dividendos. Outras companhias podem calcular essa medida de maneira diferente de nós.
Vide informações adicionais a respeito de sua utilização no quadro 3.2 “a” deste Formulário de Referência.
(3)
Margem EBITDA Ajustado: refere-se a divisão do EBITDA Ajustado pela receita líquida dos serviços prestados.
(4)
Margem Líquida: refere-se a divisão do Lucro Líquido pela Receita Líquida dos serviços prestados.
(5)
Dívida (caixa) líquida: Calculamos a dívida líquida como a soma de empréstimos e financiamentos, debêntures,
e compromissos a pagar, menos a soma de caixa e títulos e valores mobiliários circulantes.
(6)
Número total de alunos matriculados no final de cada exercício, somando-se alunos em Graduação (Presencial
e EAD), Pós-graduação (Presencial e EAD) e Cursos Técnicos.
(7)
Razão entre o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses e o número total de alunos no final de cada exercício.
Nas análises referentes ao primeiro trimestre de 2017 e primeiro trimestre de 2016 foram considerados o EBITDA
acumulado nos últimos 12 meses.
(1)

Apesar de ter experimentado uma forte expansão nos últimos anos, acreditamos que
poderemos nos aproveitar do fato de que o mercado de ensino superior brasileiro ainda
possui níveis baixos de penetração quando comparado a outros mercados. Segundo estudo
feito em 2016 pela OECD (“Organization for Economic Cooperation and Development”), no
Brasil apenas 14.3% dos adultos entre 25 e 64 anos haviam completado o ensino superior,
número inferior ao de países desenvolvidos como Canadá (55,2%) e Coréia do Sul
(45,4%), e também de países latino-americanos, como Costa Rica (23,0%), Colômbia
(21,6%), Chile (21,1%) e México (16,3%).
Nossas Vantagens Competitivas
Acreditamos que estamos bem posicionados para competir no mercado do ensino superior
brasileiro, em especial nas regiões Nordeste e Norte, como consequência dos seguintes
fatores:
Posicionamento diferenciado em regiões com alto potencial de crescimento
Acreditamos ser a maior organização privada no setor de ensino superior com atuação no
Nordeste em termos de unidades, contando, em 31 de dezembro de 2018, com 43
unidades credenciadas pelo MEC na região. Adicionalmente, temos também forte presença
na região Norte do país, onde possuímos mais 16 unidades credenciadas. Acreditamos que,
nessas regiões, somos a companhia mais capilarizada do setor, com unidades em todos os
estados do País, e também a instituição de ensino superior com o maior número de vagas
aprovadas pelo MEC, sendo, em 31 de dezembro de 2018, aproximadamente 947,2 mil
vagas anuais.
As regiões Nordeste e Norte são as que mais crescem em termos de matrículas de alunos
de graduação do ensino superior no Brasil. De acordo com dados disponibilizados pelo
Ministério da Educação, entre os anos de 2011 e 2016, o número de alunos de graduação
no Brasil cresceu a uma taxa composta de 3,6% a.a., sendo 5,1% no Nordeste e 4,7%
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a.a. no Norte, taxas bastante superiores à de outras regiões do país como Sudeste, CentroOeste e Sul, com 3,0% a.a., 3,4% e 3,0% a.a. cada.
Criação de valor, desempenho financeiro e crescimento
Implementamos nos últimos anos diversos esforços visando a melhoria da operação de
nossas unidades, bem como de seus resultados e rentabilidade. Por exemplo, lançamos
em 2014 um Centro de Serviços Compartilhado (CSC) que possui uma capacidade ociosa
relevante, o que permitiria o crescimento de nossa base de alunos com despesas marginais
bastante baixas. Em 2016, lançamos nossa nova central de operações de EAD, localizada
em Recife. Tal central, acreditamos, nos dará a capacidade de absorver toda a necessidade
futura projetada para nossas operações de ensino a distância.
Em decorrência desses esforços, fomos capazes de observar, durante o período entre 31
de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2018, um aumento da nossa base de alunos
total, que cresceu a uma taxa composta anual (CAGR) de 0,8%, mesmo em um período
desafiador na economia brasileira em que o PIB apresentou queda de 3,6% no ano de
2016, crescimento de apenas 1% em 2017 e 1% em 2018. Nosso ticket médio mensal
também apresentou crescimento sustentável nesse mesmo período e cresceu 13,4% entre
o quarto trimestre do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 e o quarto trimestre
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, enquanto que o IPC-A entre dezembro
de 2015 até dezembro de 2017 subiu 13,4%.

Alta escalabilidade, replicabilidade e padronização de operações
Acreditamos ter condições de expandir nossas operações por meio de aquisições, gerando
importantes ganhos de eficiência a partir de nosso modelo de negócio escalável, capaz de
absorver um número maior de unidades e alunos a um custo incremental reduzido. Desde
nossa Oferta Pública Inicial de Ações ocorrida em dezembro de 2013, adquirimos e
integramos mais de 20 instituições. Em média, após seis meses, tais companhias
adquiridas já estavam com todos os sistemas integrados e matrizes curriculares adaptadas
ao nosso modelo. Nossa eficiência operacional, adquirida por meio da implementação de
instrumentos de controle pioneiros no setor, como a gestão eficiente de salas de aula,
padronização de nossos processos e do plano pedagógico, com o uso intensivo de
tecnologia, nos permite agregar novas unidades, cursos e alunos em pouco tempo e de
maneira eficiente, sem comprometer nossa rentabilidade. Nosso projeto pedagógico
unificado nos permite controlar de forma mais eficiente a qualidade e a consistência do
ensino oferecido, disseminar as melhores práticas pedagógicas e oferecer um conteúdo
educacional uniforme e melhor por toda a nossa rede de ensino. Nossas atividades
administrativas centralizadas em nosso CSC nos permitem eficiência na implementação do
nosso plano de expansão gerando ganhos de escala. Esse modelo contribuiu para aumentar
os níveis de qualidade e eficiência de nossos processos internos, suportando nosso
crescimento com um custo incremental reduzido. Com tal estrutura, acreditamos ter
condições de expandir nossas operações de forma orgânica e por meio de aquisições,
gerando importantes ganhos de eficiência a partir de nosso modelo de negócio escalável e
processos padronizados. Adicionalmente às oportunidades de crescimento inorgânico,
acreditamos estar operacionalmente preparados para um crescimento orgânico de nossas
unidades presenciais e de nossa plataforma EAD.
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Proposta diferenciada de valor para os alunos
Acreditamos que os potenciais alunos selecionam sua instituição de ensino superior
baseados em uma combinação de cinco principais fatores:
(i) Localização privilegiada e de fácil acesso aos alunos. Fator primordial para a escolha da
instituição de ensino pelos nossos potenciais alunos, nossas unidades estão
estrategicamente localizadas nas principais capitais e regiões metropolitanas das regiões
Nordeste, Norte e Sudeste, geralmente próximos aos respectivos locais de trabalho ou de
residência de nosso público-alvo, bem como em regiões de fácil acesso e com
infraestrutura local conveniente para o aluno. Tal característica gera uma maior percepção
de valor ao nosso público-alvo, tanto do ensino presencial quanto do EAD, uma vez que os
alunos matriculados em cursos a distância devem, periodicamente, comparecer
presencialmente às unidades de ensino. Acreditamos que a combinação de tais fatores
gere impacto relevante na percepção de valor oferecida ao aluno. Dada a importância da
localização das unidades para o sucesso de uma companhia do setor de educação,
avaliaremos as opções que nos permitam assegurar os melhores imóveis nas praças em
que operamos e, simultaneamente, obter retornos adequado para a operação. Entendemos
ainda que nossas unidades são um fator decisivo no crescimento e expansão de nosso
EAD, já que servem também como polos para tal serviço, uma vez que, mesmo no EAD,
os alunos devem periodicamente comparecer presencialmente às unidades de ensino;
(ii) Marcas com forte apelo nas suas respectivas regiões de atuação: temos marcas
regionais fortes, altamente reconhecidas pelo público-alvo e pelo mercado de trabalho por
sua excelência no ensino. As marcas do Grupo Ser são consideradas Top of Mind em oito
cidades de atuação nas regiões Nordeste, Norte e também sudeste. Nossa marca “Maurício
de Nassau” é fortemente lembrada no setor de educação superior nas regiões Nordeste e
Norte, sendo a marca mais citada do ensino superior em Pernambuco e uma das mais
reconhecidas nos demais estados da região Nordeste, de acordo com pesquisas realizadas
pela Companhia, resultado esse que acreditamos estar associado à educação de qualidade.
Em 2017, a marca UNINASSAU foi a mais lembrada no quesito Instituição de Ensino
Superior, segundo o Prêmio Recall de Marcas, do Jornal do Commercio, além de alcançar
posições relevantes de recall de marca em João Pessoa, Maceió, Natal, Fortaleza e
Salvador. Tal posicionamento de marca fortalece a demanda por nossos cursos, contribui
para nossos esforços de marketing e influencia nossa capacidade de atração e retenção de
bons profissionais nas regiões em que atuamos. Em 2016, a Universidade da Amazônia
(“UNAMA”) foi reconhecida como a Melhor Universidade Privada do Norte do Brasil pelo
Guia do Estudante, publicação da Editora Abril que avalia cursos de graduação e
universidades brasileiras há 27 anos e é uma das mais respeitadas publicações dedicadas
à avaliação do ensino superior brasileiro. Adicionalmente às marcas já existentes,
lançamos em 2016 a UNIVERITAS, uma marca que terá como foco a atuação nas regiões
Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Nós realizamos investimentos em marketing
relevantes para disseminação e reconhecimento da marca. Com base no desempenho da
primeira unidade lançada no Rio de Janeiro, acreditamos que a UNIVERITAS será uma
marca muito bem aceita pelo mercado, complementando nosso portfólio de marcas;
(iii) Infraestrutura física e tecnológica oferecida pela instituição: edifícios renovados com
salas de aula equipadas com equipamento de audiovisual, ar condicionado e wi-fi; além de
modernos laboratórios. Por exemplo, nossa plataforma digital para o desempenho das
atividades acadêmicas dos alunos e professores, por meio de um Portal Acadêmico, por
meio do qual lhes é possível fazer o acompanhamento de sua vida acadêmica, com acessos
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a diversas informações como o diário eletrônico de classe, a prova colegiada, seus acordos
financeiros conosco, seus requerimentos online, sua renovação de matrícula, dentre
outros; e
(iv) Empregabilidade: por nossa reconhecida excelência, proporcionamos aos nossos
alunos um alto índice de empregabilidade, facilitada ainda mais por iniciativas como
disponibilização de um amplo portal de carreiras e parceria com mais de 3 mil companhias.
Qualidade com custo-benefício atrativo
Desenvolvemos uma estrutura que nos tem permitido oferecer aos alunos ensino de
qualidade a um preço mais competitivo em relação ao praticado por nossos principais
concorrentes. Nossos cursos, serviços educacionais de graduação e pós-graduação, bem
como o nosso corpo docente, discente e as instalações físicas têm sido consistentemente
avaliados de forma positiva pelo MEC e por nossos alunos. Praticamente todas as nossas
instituições possuem IGC (índice geral de cursos) igual ou superior a 3. Acreditamos que
tal resultado seja reflexo de nosso esforço constante para melhorar a qualidade do ensino
ministrado e da infraestrutura oferecida em nossos diversos cursos. Temos uma área de
auditoria acadêmica com capacidade de padronizar e controlar nossas atividades
acadêmicas, permitindo a manutenção de um alto nível de qualidade e consistência em
todos os nossos processos. Acreditamos que o nosso padrão de ensino, com mais de 60%
dos professores com titulação em mestrado ou doutorado, é também um atrativo para
potenciais alunos. Nossos preços de mensalidade são cuidadosamente definidos com base
no preço ofertado por nossos concorrentes diretos, de forma a adequar-se à nossa proposta
de valor oferecida aos nossos alunos e garantindo níveis saudáveis de rentabilidade. Isso
é possível, pois, ao aperfeiçoarmos o desenvolvimento acadêmico, o treinamento de nosso
corpo docente e as funções gerenciais e administrativas de controle em nossa sede, somos
capazes de reduzir os custos relativos à estrutura administrativa e de gestão em cada uma
de nossas unidades, nos permitindo cobrar mensalidades acessíveis e manter a prestação
de serviços educacionais de qualidade aos nossos alunos.
Administração profissionalizada e práticas de governança coorporativas
consolidadas
Desde a nossa fundação, temos por foco adotar uma filosofia empresarial em nossas
operações. Nossa Administração é composta de administradores profissionais com
significativa experiência no setor de educação, particularmente no ensino superior, com
uma visão de negócios delineada por metas claras e definidas, larga experiência na
abertura de novas unidades, autorização de novos cursos e aquisição de outras
companhias, favorecendo um processo ágil de tomada de decisões. A maioria de nossos
executivos seniores possui em média mais de dez anos de experiência no setor e mais de
seis anos de carreira atuando conosco. Além disso, entendemos que parcerias estratégicas,
que agreguem conhecimento e experiências complementares às nossas, adicionam grande
valor aos nossos negócios. Além dos comitês de Finanças e de Remuneração, em 2015, a
Ser Educacional, após aprovação de proposta espontânea da administração da Companhia,
implantou o Conselho Fiscal, composto por três membros titulares. Em 2016, 2017 e 2018,
como parte da proposta da Administração, o Conselho Fiscal foi reconduzido para os
referidos exercício social.
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Nossa Estratégia
Nosso objetivo é manter nossa posição de liderança no mercado do Ensino Superior para
as regiões do Norte e Nordeste e, também, nos tornarmos um player ainda mais relevante
em outras regiões do País. Para isso, desenvolvemos uma estratégia de crescimento
baseada em três pilares principais: (i) crescimento orgânico presencial, com criação de
novos cursos de graduação em unidades já existentes, bem como com credenciamentos
de novas unidades; (ii) crescimento orgânico por meio do ensino a distância, segmento
ainda pouco explorado por nós e que possui grande potencial de crescimento e melhores
margens; e (iii) crescimento por meio de aquisições selecionadas e que complementem
nossa plataforma operacional, que se dará em duas frentes: (a) aquisição de instituições
com reconhecimento regional consolidado; e (b) aquisição de credenciamentos, ou seja,
instituições, ou "white label” (cessão onerosa dos credenciamentos para a operação de
cursos mantidos por determinada instituição, sem a necessidade de aquisição de ativos ou
sociedade) que detenham conceitos satisfatórios de qualidade perante o MEC, e permitam
a expansão mais rápida de mercado do Grupo em determinadas localidades.
Crescimento Orgânico nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste
a) Investimentos e criação de novos cursos de graduação e aumento de vagas em unidades
já existentes
Nos últimos cinco anos, apresentamos uma forte expansão de nossas atividades, com foco
principalmente em nosso crescimento orgânico. Em 2009, tínhamos aprovação do MEC
para oferecermos 21,3 mil vagas anuais, comparadas com às 947,2 mil vagas anuais em
31 de dezembro de 2018, uma taxa média anual de crescimento de 52,4%.
Buscaremos a expansão de nossas unidades de menor porte, de modo a aumentar o
número de vagas disponíveis, permitindo um crescimento orgânico com baixa necessidade
de investimentos e riscos reduzidos. Adicionalmente, os Centros Universitários que
operamos possuem maior autonomia para a criação de novos cursos e o aumento de novas
vagas, potencialmente permitindo a aceleração de nosso crescimento orgânico.
Continuaremos a credenciar novos cursos nas nossas unidades que oferecem oportunidade
de crescimento, focando nos cursos de maior rentabilidade e com maior demanda, como
os cursos de saúde (Medicina, Odontologia, Psicologia, entre outros) e engenharia, que
possuem com ticket mensal médio mais elevado, e uma menor evasão.
b) Credenciamentos de novas unidades
O credenciamento de novas unidades de ensino presencial perante o MEC leva, em média,
36 meses. A partir de nossa inteligência de mercado e da experiência de nossa
Administração em abrir novas unidades, identificamos oportunidades de abertura de novas
unidades em localidades com demanda ainda não atendida pelas instituições de ensino
locais. Tais novas unidades serão estrategicamente localizadas para manter os atuais
níveis de atratividade de nossos cursos em outras praças.
c) Expansão do ensino a distância (EAD)
O Novo Marco Regulatório do EAD, foi concretizado por meio da Portaria Normativa do MEC
de nº 11 publicada em de 20 de junho de 2017, que estabeleceu normas para o
credenciamento e oferta de cursos EAD, em conformidade com o Decreto Presidencial nº
9.057 de 25 de maio de 2017. O Novo Marco Regulatório do EAD, dentre outras regras,
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garantiu autonomia às Instituições de Ensino (IES) credenciadas junto ao MEC para
expansão de seus polos EAD, desde que seguissem determinados parâmetros de qualidade
de ensino
Acreditamos que podemos nos beneficiar fortemente dessa alteração regulatória que
limitam a oferta no mercado de ensino à distância. Nesse sentido, acreditamos que fortes
marcas regionais prevalecerão sobre marcas sem forte presença local na decisão tomada
por potenciais estudantes e que o reconhecimento das marcas UNINASSAU, Maurício de
Nassau, UNAMA e UNIVERITAS proporcionarão sustentabilidade e crescimento do nosso
programa de EAD. O EAD tende a nos agregar uma rentabilidade ainda maior, uma vez
que o seu custo marginal para novos alunos é baixo e suas despesas operacionais serão
em grande parte assimiladas pela nossa estrutura administrativa já existente. O segmento
de EAD no Brasil apresenta forte tendência de crescimento, dada sua atratividade de preço
e maior conveniência, podendo atrair alunos com menor poder aquisitivo e/ou que vivem
em cidades afastadas dos maiores centros urbanos.
Nesse sentido, iniciamos a captação na modalidade EAD no 1° trimestre de 2014. Em
novembro de 2015, a Universidade de Guarulhos (UNG) foi credenciada pelo MEC para
oferecer Ensino a Distância no Brasil. Com o credenciamento, a UNG passou a oferecer
inicialmente 18 cursos de EAD por meio de 6 polos nas cidades de Guarulhos, Atibaia,
Bragança Paulista e Itaquaquecetuba, gerando um aumento significativo na capacidade
competitiva da UNG. Em 31 de dezembro de 2018 passamos a operar com 205 polos EAD.

d) Fortalecimento de nossas campanhas de marketing visando manter o elevado
reconhecimento de nossas marcas e aumentar a captação de alunos
Acreditamos que no mercado de educação superior prevalecerão as marcas com forte apelo
regional e com identificação com as comunidades a que serve. Dessa forma, continuaremos
a investir em nossos esforços de comunicação junto as comunidades em que atuamos,
visando manter ou expandir o reconhecimento de nossas marcas. Utilizamos uma
estratégia de comunicação integrada, que combina inserções em mídia, ações
socioambientais, apoio ao esporte e campanhas comerciais de captação de alunos, visando
não apenas aumentar a captação de alunos em cada período, mas também gerar
reconhecimento da marca e inserção do nosso Grupo nas comunidades das cidades nas
quais atuamos. Essas atividades são realizadas em conjunto com nossa força de vendas
que trabalha de forma coordenada com nossos esforços comerciais em nossas unidades,
realizando contato direto com nossos públicos-alvo. Além disso realizamos outras
iniciativas especificas, como parcerias com empresas para geração de estágios e
programas de trainee, órgãos públicos, escolas, participação em feiras universitárias e
outros eventos importantes para prospecção de alunos em potencial.
Desde 2016, nós estamos realizando investimentos em marketing relevantes para
disseminação e reconhecimento de sua nova marca, a UNIVERITAS. Visando aumentar a
presença do Grupo nacionalmente, lançamos a UNIVERITAS em 2016 e esta tem como
foco de atuação as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Com isso, nós passamos
a atuar em todas as regiões do país e a reforçar sua estratégia de ter marcas locais
reconhecidas e com grande apelo junto aos alunos, professores, empregadores e
sociedade.
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Aquisições e consolidação do setor
Pretendemos acelerar nosso crescimento por meio de aquisições estratégicas e seletivas,
que complementem nossa plataforma operacional e nosso portfólio de marcas. Nossa
estratégia de crescimento inorgânico pode ser dividida em duas frentes: sendo a primeira
a aquisição de instituições com reconhecimento de marca regional consolidado, visando a
expansão de nosso portfólio e sinergias com a nossa plataforma EAD; e a segunda, a
aquisição de credenciamentos, ou seja, instituições com baixo reconhecimento de marca,
ou "white label”, que detenham conceitos satisfatórios de qualidade junto ao MEC, e que
permitem a expansão mais rápida do Grupo em determinadas localidades, diminuindo o
prazo para a maturação da operação e o risco do investimento, quando comparado ao
prazo para a aprovação do credenciamento junto ao MEC e ao risco elevado de lançamento
de uma nova unidade em um novo mercado.
A aquisição de instituições com reconhecimento regional possui o objetivo de expandir o
nosso portfólio de marcas e a entrada em mercado onde não atuamos. Nessa estratégia,
visamos adquirir instituições de porte, com marcas estabelecidas regionalmente, que
possuam um maior foco em cursos da área de saúde e que operem, preferencialmente
centros universitários.
A aquisição de credenciamentos, ou white-labels, permite um crescimento acelerado
utilizando as nossas marcas já reconhecidas. Tal estratégia assemelha-se a abertura de
uma unidade organicamente, porém em um período de tempo substancialmente mais curto
do que o credenciamento usual junto ao MEC. Esta estratégia é utilizada para entrarmos
em mercados em que nossas marcas possuem um grande recall, porém ainda não
possuímos nenhuma unidade ou credenciamentos em andamento.
Adotamos critérios rígidos na aquisição de novas unidades, inclusive a adequação do local
e das instalações, conveniência para nossos alunos e ambiente competitivo local. Tais
critérios são verificados por meio de uma extensiva análise de mercado que leva em
consideração variáveis tais como tamanho do mercado-alvo, ambiente competitivo, taxa
de penetração de educação superior, quantidade de egressos do ensino médio, poder de
compra dos alunos em potencial e estratificação do nível de renda. Em geral, dada a
estrutura do mercado de educação superior nas regiões Nordeste e Norte, no qual a maioria
dos possíveis alvos para aquisições são pequenas e médias faculdades, centrosuniversitários e universidades, realizamos pesquisas de mercado para a implantação de
novos cursos que atendam à demanda em tais unidades adquiridas.

Busca contínua de ganhos de eficiência e rentabilidade
Com investimento contínuo na inovação do nosso modelo de ensino, continuaremos a
desenvolver e oferecer ensino universitário e técnico de qualidade, com cursos
constantemente atualizados em linha com as necessidades e perfis de nossos alunos e do
mercado, ministrados por um corpo docente altamente capacitado, com modernas
metodologias e ferramentas pedagógicas e com instalações adequadas e
convenientemente localizadas. Sabemos que além de obter uma educação de primeira
linha, com foco no encaminhamento ao mercado de trabalho, nosso aluno também valoriza
um atendimento e serviço de alto padrão. Assim, investiremos de modo relevante e
contínuo em infraestrutura, em especial infraestrutura digital, buscando melhorar a
experiência do aluno em nossas unidades. Além disso, esperamos continuar a melhorar a
nossa eficiência operacional, com (i) uma gestão inteligente do portfólio de cursos
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oferecidos, com a escolha de cursos com alta demanda e com alto potencial de
rentabilidade; (ii) criação de turmas com números mínimos de alunos; e (iii) cruzamento
de grades curriculares. Reavaliamos regularmente o portfólio de cursos que oferecemos
em nossas unidades com base em pesquisas de mercado, no desenvolvimento econômico
de cada região em que atuamos e nas ofertas de nossos concorrentes. Nossa equipe
acadêmica centralizada também está atenta para desenvolver novos projetos de cursos,
além daqueles que atualmente oferecemos, quando existe demanda.
Investimento contínuo em tecnologia
Pretendemos continuar a investir em tecnologia para uma melhoria contínua da qualidade
no ensino e no relacionamento com nossos alunos e professores. Ao continuar a investir
em tecnologia, acreditamos que aumentaremos nossa eficiência operacional, com a
redução de custos e aumento da comodidade para nossos administradores e alunos. O
investimento em novas tecnologias nos permitirá ainda flexibilizar a nossa oferta de
produtos, proporcionando ainda mais ganhos no controle de qualidade de ensino e redução
de custos em nossas unidades. Por fim, realizaremos ainda investimentos expressivos com
o objetivo de suportar o nosso crescimento esperado, disponibilizando uma adequada
infraestrutura de tecnologia para nossos alunos, professores e área administrativa.

7.1-A. Indicar, caso o emissor seja sociedade de economia mista:
Não aplicável.
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Não aplicável.
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produtos e serviços comercializados

Prestamos serviços educacionais, tendo como atividades preponderantes o
desenvolvimento e administração de atividades nas áreas de educação de nível superior,
educação profissional e outras áreas relacionadas à educação nas regiões Nordeste,
Norte e Sudeste do Brasil. Nesse sentido, auferimos receita por meio da prestação de tais
serviços, com a consequente cobrança de matrículas e mensalidades de nossos alunos.
Em 31 de dezembro de 2018, contávamos com 150.209 alunos matriculados na
modalidade presencial e EAD, em cursos de graduação universitária, pós-graduação
universitária e cursos profissionalizantes.
Graduação Universitária Presencial
As tabelas abaixo demonstram:
A distribuição dos alunos de graduação universitária com relação às respectivas áreas
dos cursos:
Número de Alunos
Cursos

2018

%

2017

%

2016

%

Ciências Biológicas e da Saúde

63.785

49,9%

62.299

46,5%

56.803

43,3%

Ciências Humanas/Sociais

41.350

32,3%

45.357

33,9%

49.562

37,8%

Engenharias / Ciências Exatas

14.284

11,2%

17.847

13,3%

15.563

11,9%

8.418

6,6%

8.442

6,3%

9.164

7,0%

127.837

100,0%

133.945

100,0%

131.092

100,0%

Tecnólogos

Total

A duração média dos cursos de graduação universitária com relação às respectivas
áreas:

Duração Média em
Anos – 2018

Duração Média em
Anos - 2017

Duração Média
em Anos - 2016

Ciências Biológicas e da Saúde

4,64

4,59

4,58

Ciências Humanas/Sociais

4,02

3,94

3,97

Engenharias / Ciências Exatas

4,81

4,74

4,66

Tecnólogos

2,29

2,26

2,33

3,88

3,68

3,59

Cursos

Total
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A movimentação da base de alunos:
Movimentação da Base de Alunos Graduação Presencial

Número de Alunos

Base Inicial

2018

2017

Var%
2018
X
2017

2016

Var%
2017
X
2016

Var%
2016
X
2015

133.945

131.092

123.988

2,2%

5,7%

22,5%

58.646

66.093

55.134

-11,3%

19,9%

-5,5%

-

-100,0%

Captação
Aquisições

-

-

-

-

Egressos

(20.156)

(17.712)

(14.738)

13,8%

20,2%

35,7%

Evasão

(44.598)

(45.528)

(33.292)

-2,0%

36,8%

-22,8%

Base Final

127.837

133.945

131.092

-4,6%

2,2%

5,7%

Graduação Universitária - EAD
As tabelas abaixo demonstram:
A distribuição dos alunos de graduação universitária em EAD com relação às respectivas
áreas dos cursos:
Número de Alunos
Cursos

2018

%

2017

%

2016

%

Ciências Biológicas e da Saúde

2.968

21,6%

1.351

14,3%

615

10,1%

Ciências Humanas/Sociais

6.156

44,7%

5.023

53,1%

2.956

48,4%

Engenharias/ Ciências Exatas

1.688

12,3%

1.371

14,5%

1.048

17,2%

Tecnólogos

2.947

21,4%

1.717

18,1%

1.483

24,3%

Total

13.759 100,0%

9.462 100,0%

6.102 100,0%

A duração média dos cursos de graduação universitária em EAD com relação às
respectivas áreas:

Duração Média
em Anos - 2018

Duração Média
em Anos - 2017

Duração Média em
Anos - 2016

Cursos
Ciências Biológicas e da Saúde

4,41

4,33

4,00

Ciências Humanas/Sociais

4,04

3,34

4,00

Engenharias/ Ciências Exatas

4,27

4,67

4,55

Tecnólogos

2,16

2,12

2,12

3,31

3,16

3,19

Total
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A movimentação da base de alunos:
Movimentação da Base de Alunos de EAD (Graduação)

Número de Alunos

2018

2017

Var%
2018
X
2017

2016

Var%
2017
X
2016

Var%
2016
X
2015

Base Inicial

9.462

6.102

3.089

55,1%

97,5%

Captação

19.418

11.232

7.429

72,9%

51,2%

Aquisições

-

-

Egressos

-

-

50,8%
75,1%

-

-

(189)

(35)

(58)

440,0%

-39,7%

-

Evasão

(14.932)

(7.837)

(4.358)

90,5%

79,8%

36,1%

Base Final

13.759

9.462

6.102

45,4%

55,1%

97,5%

Pós-Graduação Universitária
As tabelas abaixo demonstram:
A distribuição dos alunos de pós-graduação universitária com relação às respectivas
áreas dos cursos:
Número de Alunos
Cursos

2018

Ciências Biológicas e da Saúde
Ciências Humanas/Sociais
Engenharias / Ciências Exatas

Total

%

2017

%

2016

%

525

10,0%

771

12,0%

1.256

13,0%

4.470

85,4%

5.250

81,6%

7.576

78,7%

240

4,6%

412

6,4%

793

8,2%

5.235

100,0%

6.433

100,0%

9.625

100,0%

A duração média dos cursos de pós-graduação universitária com relação às respectivas
áreas:

Cursos

Duração Média
em Meses – 2018

Duração Média
em Meses - 2017

Duração Média
em Meses - 2016

Ciências Biológicas e da Saúde

29,70

27,14

21,48

Ciências Humanas/Sociais

18,72

19,40

18,44

Engenharias / Ciências Exatas

23,00

22,00

20,16

Total

20,85

21,07

19,09
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A movimentação da base de alunos:
Movimentação da Base de Alunos de Pós-Graduação Presencial

Número de Alunos

2018

2017

2016

Var%
2018
X
2017

Var%
2017
X
2016

Var%
2016
X
2015

Base Inicial

6.433

9.501

10.388

-32,3%

-8,5%

25,2%

Captação

3.144

5.435

6.008

-42,2%

-9,5%

-17,9%

Aquisições

-

-

Egressos

-

-

-

-100,0%

(3.757)

(6.290)

(4.905)

-40,3%

28,2%

-11,4%

Evasão

(585)

(2.213)

(1.990)

-73,6%

11,2%

843,1%

Base Final

5.235

6.433

9.501

-18,6%

-32,3%

-8,5%

Pós-Graduação Universitária - EAD
As tabelas abaixo demonstram:
A distribuição dos alunos de pós-graduação universitária em EAD com relação às
respectivas áreas dos cursos:
Número de Alunos
Cursos
Ciências Biológicas e da Saúde
Ciências Humanas/Sociais
Engenharias/ Ciências Exatas
Total

2018

%

2017

%

2016

%

326

10,4%

385

17,1%

-

0,0%

2.699

86,4%

1.786

79,2%

-

0,0%

98

3,1%

85

3,8%

-

0,0%

3.123

100,0%

2.256

100,0%

-

0,0%

A duração média dos cursos de pós-graduação universitária com relação às respectivas
áreas:

Cursos

Duração média
em meses – 2018

Ciências Biológicas e da Saúde

15,00

18,00

-

Ciências Humanas/Sociais

15,00

18,00

-

Engenharias/ Ciências Exatas

15,00

18,00

-

15,00

18,00

-

Total

Duração média
Duração média
em meses - 2017 em meses - 2016
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A movimentação da base de alunos:
Movimentação da Base de Alunos de EAD (Pós-graduação)

Número de Alunos

2018

2017

2016

Var%
2018
X
2017

Var%
2017
X
2016

Var%
2016
X
2015

231

180,2%

248,5%

-

163,8%

116,8%

Base Inicial

2.256

805

Captação

2.280

1.973

Aquisições

-

-

-

-

-

-

Egressos

(623)

-

-

n.m.

-

-

Evasão

(790)

(522)

(174)

51,3%

200,0%

52,6%

Base Final

3.123

2.256

805

38,4%

180,2%

248,5%

748

15,6%

Cursos técnicos:
As tabelas abaixo demonstram:
A movimentação da base de alunos:
Movimentação da Base de Alunos de Cursos Técnicos

2018

Número de Alunos

2017

2016

Var%
2018
X
2017

Var%
2017
X
2016

Var%
2016
X
2015

Base Inicial

229

362

3.005

-36,7%

-88,0%

-82,2%

Captação

326

270

-

20,7%

n.m.

-100,0%

-

-

-

-

(92)

(362)

(2.340)

-74,6%

-84,5%

-82,1%

Evasão

(280)

(41)

(303)

582,9%

-86,5%

-88,0%

Base Final

183

229

362

-20,1%

-36,7%

-88,0%

Aquisições
Egressos

-

-

Cursos técnicos - EAD:
A movimentação da base de alunos:
Movimentação da Base de Alunos de Cursos Técnicos EAD

Número de Alunos

2018

Base Inicial

98

Captação

2017

2016

Var%
2018
X
2017

-

-

n.m.

93

193

-

-51,8%

Var%
2017
X
2016

Var%
2016
X
2015

-

-

n.m.

-

Aquisições

-

-

-

-

-

-

Egressos

-

-

-

-

-

-

Evasão

Base Final

(119)

(95)

-

25,3%

n.m.

-

72

98

-

-26,5%

n.m.

-
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b.
receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do
emissor
Toda a nossa receita decorre de apenas um segmento de atuação, que é a prestação de
serviços educacionais. Os cursos que oferecemos, embora sejam destinados a um público
diverso, não são controlados e gerenciados pela administração como segmentos
independentes, sendo os nossos resultados acompanhados, monitorados e avaliados de
forma integrada.

c.
lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro
líquido do emissor
Todo o nosso lucro decorre de apenas um segmento de atuação, que é a prestação de
serviços educacionais. Os cursos que oferecemos, embora sejam destinados a um público
diverso, não são controlados e gerenciados pela administração como segmentos
independentes, sendo os nossos resultados acompanhados, monitorados e avaliados de
forma integrada.

Prestação de Serviço
de Educação

∆%
2018
x
2017

∆%
2017
x
2016

∆%
2016
x
2015

2018

2017

2016

Lucro Bruto

685.496

675.140

613.994

1,5%

10,0%

13,1%

Lucro Líquido

201.279

197.475

230.448

1,9%

-14,3%

43,1%
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a.

características do processo de produção

Graduação, Pós-Graduação e Cursos Profissionalizantes
Nossos serviços são prestados por meio da elaboração e constante atualização das
matrizes curriculares e dos conteúdos programáticos das disciplinas de cursos de
graduação universitária, pós-graduação e educação profissionalizante. Estamos
constantemente em busca de novos talentos, aprimoramento do corpo docente e
acompanhamento do desenvolvimento e da aprendizagem dos nossos alunos. Em 2009
redefinimos a nossa política acadêmica, instituindo uma nova forma de atuação que se
adequasse ao novo estágio de desenvolvimento do grupo. Definimos que o novo modelo
deveria ser padronizado em todas as nossas unidades, tendo sido estruturados
instrumentos de controle para a garantia do cumprimento das premissas estratégicas
para o aumento de qualidade dos cursos oferecidos, atrelado a uma redução dos custos
diretos. Face à construção deste novo modelo acadêmico, destacam-se algumas
premissas básicas:
Padronização
Todas as matrizes curriculares, projetos políticos pedagógicos e planos de ensinos são
padronizados para todas as nossas unidades. Os procedimentos acadêmicos são
descritos, transformados em fluxogramas, padronizados e auditados semestralmente
pelo departamento de qualidade. Todos os procedimentos e normas acadêmicas são
depositados em um sistema de controle e centralização de documentos, que se
encarrega de garantir a fidedignidade e controle dos processos administrativos e
acadêmicos.
Diário Eletrônico
O instrumento que auxilia o acompanhamento e controle do cumprimento do plano de
ensino é o “Diário Eletrônico”. No início de cada semestre, o plano de ensino e o plano de
aula previsto são inseridos no sistema de gestão educacional do Grupo e a cada aula o
professor deve atualizar, no sistema multimídia da sala de aula, o plano de aula
realizado, bem como realizar a chamada dos alunos. Esse mecanismo exige que as aulas
sigam os conteúdos definidos pelos planos de ensino dos cursos. Para o funcionamento
integral do Diário Eletrônico, todas as salas de aula são dotadas de aparelhos de
multimídia e internet.
O Diário Eletrônico também indica a presença do professor em sala de aula, dando em
tempo real, através de um painel de controle a situação do professor para o
coordenador, diretor de unidade ou diretores coorporativos, do horário de início e
término das aulas nas diferentes unidades do grupo.
Prova Colegiada
O sistema avaliativo desenvolvido no grupo contempla a aplicação de uma Prova
Colegiada, que leva em consideração os conteúdos padronizados nos planos de ensino
das disciplinas dos cursos (“Prova Colegiada”). As questões são inseridas pelos
professores em um sistema próprio, desenvolvido internamente pela área acadêmica e
pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI. As questões são sorteadas
aleatoriamente, seguindo critérios de dificuldade pré-definidos pela área pedagógica. A
prova é validada e gerada por um grupo de professores (mestres e doutores); as provas
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são identificadas, lacradas e aplicadas nas unidades do grupo. O processo de correção
das provas e o lançamento das notas são automáticos, garantindo assim segurança ao
processo. A tabulação dos dados da prova colegiada fornece informações do aprendizado
(índice de acertos e erros) do aluno, do cumprimento dos assuntos que contemplam o
plano de ensino, comparativo de resultados entre unidades, turno e professores.
O modelo de Prova Colegiada avalia professores e alunos uma vez que o grau de
dificuldade das provas aplicadas em todas as unidades é semelhante. Dessa forma, podese comparar os resultados dos estudantes e professores em todas as unidades do grupo.
O diagnóstico dos resultados das provas colegiadas ajuda a orientar as ações necessárias
para o aumento do desempenho acadêmico do grupo.
Matrizes Integradas
Aumentamos a eficiência operacional dos cursos através das matrizes integradas, onde
disciplinas de cursos afins são compartilhadas, criando uma sinergia entre os cursos e
uma consequente diminuição dos nossos custos diretos.
Programa de Desenvolvimento e Atualização Acadêmica
Professores, coordenadores de curso e diretores de unidade possuem manuais de
procedimentos, criando uma univocidade de ações dos profissionais do grupo. Os
manuais de procedimentos são transformados em cursos, seguindo a metodologia de
educação a distância, e são aplicados nos períodos de socialização dos novos
colaboradores e nos momentos de reciclagem, seguindo as orientações do Plano Anual de
Treinamento (“PAT”). No final de cada curso, o colaborador realiza uma avaliação para
verificar o seu aprendizado.
Antes do início das aulas do período letivo são promovidas semanas pedagógicas
apresentando temas pertinentes à atualização dos docentes, temas para reflexões da
rotina acadêmica, oficinas metodológicas, além de orientações próprias da instituição de
ensino superior.
Auditoria Acadêmica
Criamos uma área específica para auditar os cursos e as atividades dos seus respectivos
coordenadores, tendo como parâmetro as três dimensões de avaliação do MEC (corpo
docente, instalações e projeto pedagógico) e três dimensões específicas que avaliam a
“Gestão administrativo-acadêmica”, os “Procedimentos Acadêmicos” e “ENADE/CPC”.
Todos os cursos são avaliados pelo menos uma vez a cada ano e como resultado de cada
avaliação surgem os planos de ação que são acompanhados em conjunto pela Diretoria
acadêmica e de operações. O estabelecimento de uma política de auditoria acadêmica
garante que os padrões definidos pelo MEC serão seguidos, antevendo as possíveis não
conformidades no processo e gerando um conjunto de planos de ações para resolução
imediata dos problemas apontados.
Dando suporte à área acadêmica, estruturamos os seguintes setores:
•

Núcleo de Apoio ao Educando (NAE) - O NAE desenvolve ações de suporte aos
alunos, a fim garantir que tenham desempenho satisfatório no decorrer de sua
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graduação. Tal atuação objetiva minimizar a evasão dos estudantes, visto que
contribui para diminuir o número de fracasso escolar, principal razão do
absenteísmo e da evasão em nível superior, conforme constatado pela nossa
Administração. Os principais campos de atuação do NAE são: acompanhamento
das faltas dos estudantes; análise dos relatórios de desempenho da prova
colegiada; orientações individuais aos estudantes; e minimização das situações de
conflito na sala de aula e na instituição.
•

Núcleo de Apoio ao Professor (NAP) - O NAP desenvolve ações de suporte aos
educadores, garantindo que os docentes de nossa instituição possam adequar
suas práticas profissionais às características de nosso corpo discente e às
demandas do mercado de trabalho. Os principais campos de atuação do NAP são:
orientações individuais aos educadores, atuando, sobretudo, nos aspectos
metodológicos; análise dos relatórios de desempenho dos educadores a partir do
resultado das avaliações institucionais, propondo planos de formações grupais e
individuais; e minimização das situações de conflito entre professores e alunos.

•

Núcleo de Empregabilidade e Carreiras – é um setor estratégico dentro da gestão
das unidades do Grupo Ser Educacional e caracteriza-se por representar o
principal elo entre alunos, ex-alunos e mercado de trabalho, funcionando como
uma consultoria especializada em orientação profissional e encaminhamento ao
mercado de trabalho. A orientação e o desenvolvimento de perfis profissionais
competitivos para o mercado de trabalho, além da empregabilidade, estão entre
as principais atividades do Núcleo de Empregabilidade e Carreiras. Atualmente, os
25 núcleos instalados em diversas unidades do Grupo, atuam com profissionais
especialistas em desenvolvimento de carreira (Psicólogos Organizacionais;
Pedagogos; Administradores e Gestores de RH's) estreitando relações com o
mercado de trabalho e desenvolvendo o perfil profissional do aluno, onde
habilidades comportamentais e profissionais são aprimoradas e desenvolvidas,
para
que
este
se
encontre
em
condições
competitivas
de
concorrer aos melhores cargos e salários oferecidos regionalmente. A partir do
primeiro período, o aluno conta com a orientação de carreira que vai desde a
preparação adequada da síntese curricular, passando pelo desenvolvimento de
habilidades organizacionais requeridas pelo universo organizacional, até o
encaminhamento para o mercado por meio do núcleo de sua instituição. Além
disso, o núcleo funciona como uma consultoria em recrutamento e seleção para as
empresas conveniadas, realizando de forma gratuita, seleções, pré-seleções e
encaminhamento dos alunos que atendam ao perfil solicitado pela organização.

•

O Departamento de Regulação e Qualidade engloba estes dois respectivos
setores. O Setor da Qualidade é o responsável pela realização,
acompanhamento e divulgação de resultados de auditorias acadêmicas, de cursos
e institucional, nas quais são acompanhadas as condições e qualidade de oferta
dos cursos de todas as unidades do Grupo. As auditorias internas compõem uma
importante ferramenta e fornece subsídios para tomadas de decisão na esfera
acadêmica e administrativa acerca do funcionamento dos cursos, capacitação de
recursos humanos e outros, servindo-se ainda como um importante indicador de
retroalimentação para a implementação de melhorias no sistema de gestão e da
qualidade.
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•

O Setor da Qualidade também é responsável pela gestão documental da
mantenedora e das mantidas do Grupo SER Educacional, organizando e gerindo
documentos tais como normas, regulamentos e procedimentos, sejam eles
acadêmicos ou administrativos. Para tanto o setor utiliza-se da ferramenta de
gestão de documentos Enterprise Content Management (ECM) a qual abriga todos
os documentos oficiais aplicáveis nos diferentes setores da empresa.

•

O departamento de qualidade também foi o responsável pela implantação da
certificação na norma NBR-ISO-9001:2008 nas seguintes unidades: CENTRO
UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE RECIFE, FACULDADE MAURÍCIO DE
NASSAU DE NATAL, CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE
SALVADOR e também no CENTRO ADMINISTRATIVO (RECIFE) entre os anos de
2014 a 2018. Devido às exigências da nova versão da norma NBR-ISO9001:2015, os processos e cultura estão em fase de adequação antes da
renovação da certificação.

Avaliação Institucional
Conduzida pelas respectivas COMISSÕES PRÓPRIAS DE AVALIAÇÃO (CPA), a avaliação
Institucional das IES do grupo Ser Educacional é realizada por alunos, docentes,
administrativos e sociedade civil e tem o apoio do setor da qualidade para atendimento
do tipo suporte ao sistema automatizado usado pelas comissões das diferentes unidades.
Com os resultados observados e através do relatório anual obrigatório a gestão da
unidade pode promover ações específicas e gerais, a fim de buscar implementar as
melhorias necessárias aos cursos e às próprias instituições.
Tecnologia e Comunicação a Serviço do Aluno
Nós possuímos uma área de tecnologia da informação que interage diretamente com a
área acadêmica e financeira, visando estreitar e facilitar o cotidiano do aluno na
instituição. Uma gama variada de serviços é ofertada por meio dos nossos sistemas de
tecnologia para minimizar a necessidade de atendimentos presenciais, citamos algumas
ferramentas de comunicação:
Website
Possuímos um site institucional que contém as informações institucionais, descrição da
estrutura física das unidades, informativos, inscrição do vestibular, serviços on-line,
informação sobre a secretaria acadêmica e setor financeiro, artigos e comentários de
personalidades, vídeos de eventos institucionais, cursos de extensão e palestras, etc. O
site possui uma interface direta com o portal do aluno.
Portal do Aluno
Neste portal o aluno pode visualizar as suas notas e faltas, consultar o quadro de
horários, realizar matrícula online, acessar as informações financeiras, emissão de boleto
bancário, realizar negociação financeiras, realizar a avaliação institucional, consultar o
acervo da biblioteca, reservar e renovar livros na biblioteca, consultar o plano de ensino
e plano de aula, acessar o material depositado pelo professor, inscrever-se em
congressos e cursos de extensão e realizar outras atividades.
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Redes Sociais
Também estamos presentes nas redes sociais interagindo com os alunos e monitorando
as informações publicadas, como uma forma de responder rapidamente as demandas
publicadas e monitorar a percepção do alunado com relação aos serviços prestados por
nós.
Blogs dos Cursos
Alguns de nossos cursos possuem blogs que registram os fatos do cotidiano do curso,
mercado de trabalho, notícias de emprego, registro dos eventos dos cursos, artigos de
interesse do aluno, etc.
Atendimento ao Aluno
A Central de Relacionamento com o Aluno (CRA) adota um modelo de relacionamento
que tem como foco a oferta de uma estrutura multicanal cujo objetivo é prestar com
excelência os serviços solicitados. O Aluno pode fazer solicitações, obter informações e
expressar sua opinião através de um dos Canais disponíveis: Portal do Aluno;
Atendimento Presencial Unificado; Central de Relacionamento Telefônico.
Ouvidoria
No nosso site o aluno ou qualquer membro da sociedade poderá, através do canal da
ouvidoria, apresentar reclamações, sugestões e elogios os quais serão direcionados aos
setores específicos para o atendimento. Cada unidade conta com seu Ouvidor que é o
gestor do processo e responsável pela elaboração dos relatórios anuais que servem,
dentre outros, como instrumentos para a tomada de decisão na busca da melhoria na
prestação e qualidade dos serviços prestados.
Estrutura Administrativa e Didático Acadêmica
A estrutura administrativa e didático-acadêmica do Grupo Ser Educacional foi
estabelecida a partir de modelos organizacionais propostos pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (“LDB”), Lei Federal nº 9.394/96 conforme determinado pelo MEC.
De acordo com as normas regimentais e seus Planos de Desenvolvimentos Institucionais
(“PDI”), nossas unidades mantêm articuladas as coordenações de cursos e os núcleos
acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão, bibliotecas e laboratórios a fim de atingir
toda a comunidade acadêmica e realizar os projetos propostos com profundidade. A
verticalização das informações, a flexibilidade, a atenção aos discentes e docentes, a
educação permanente para as trocas de conhecimento são as bases da organização
didático-pedagógica das faculdades, uma vez que pretendemos promover a inclusão
social por meio de ensino de qualidade e assim obter reconhecimento da sociedade.
O IGC, Índice Geral de Cursos, de todas as nossas unidades que fizeram Enade,
excluídas as sociedades adquiridas que fizeram o Enade antes da nossa gestão, atingiu
na média ponderada dos cursos um conceito de no mínimo 3, nota essa que dispensa
visitas da comissão do MEC, além de possibilitar que a instituição de ensino superior
participe dos programas do governo, tais como PRONATEC.
Nossa principal metodologia de ensino é a de aulas presencias em cursos de graduação
universitária, pós-graduação universitária e técnicos profissionalizantes. Em 31 de
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dezembro de 2017, contávamos com aproximadamente 4,6 mil integrantes em nosso
corpo docente, sendo em sua maioria profissionais de mercado, atuando como docente
em período parcial, o que traz para a sala de aula experiências reais do ambiente de
trabalho. Já em 31 de dezembro de 2018, o número de integrantes em nosso corpo
docente era de aproximadamente 4,8 mil.
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Universidades e Cursos Profissionalizantes
Faculdade Maurício de Nassau
Fundada em 2003, a Faculdade Maurício de Nassau nasceu no Recife (PE) e possui suas
unidades majoritariamente nas regiões nordeste e norte do Brasil.
UNINASSAU do Recife
Em 2012, foi conferido à Faculdade Maurício de Nassau de Recife (PE) o credenciamento
como centro universitário, ao atender todas as exigências do Ministério da Educação para
a conquista da credencial. O MEC, por meio da portaria Nº 701, atestou a nova etapa da
instituição, agora UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de Nassau. Em Maceió, a
instituição foi credenciada como centro universitário em agosto de 2016.
UNINASSAU de Maceió
Em 2016, foi conferido à Faculdade Maurício de Nassau de Maceió (AL) o credenciamento
como centro universitário, ao atender todas as exigências do Ministério da Educação para
a conquista da credencial. O MEC, por meio da portaria Nº 901, atestou a nova etapa da
instituição, agora UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de Nassau. Em Maceió, a
instituição foi credenciada como centro universitário em agosto de 2016.
UNINASSAU de Campina Grande
Em 2018, foi conferido à Faculdade Maurício de Nassau de Campina Grande (PB) o
credenciamento como centro universitário, ao atender todas as exigências do Ministério
da Educação para a conquista da credencial. O MEC, por meio da portaria Nº 199,
atestou a nova etapa da instituição, agora UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de
Nassau. Em Campina Grande, a instituição foi credenciada como centro universitário em
março de 2018.
UNINASSAU Salvador
Em maio de 2018, a UNINASSAU Salvador (BA) foi credenciada como centro
universitário, conforme portaria Nº 493 do MEC, mediante cumprimento de todas as
exigências do Ministério da Educação para a conquista da credencial, obtendo Conceito
Institucional 5 (nota máxima), e passou, a partir de então, a ser UNINASSAU - Centro
Universitário Maurício de Nassau de Salvador.
Faculdade Joaquim Nabuco
Faculdade Joaquim Nabuco foi fundada pelo Grupo Ser Educacional em agosto de 2007,
com a abertura da unidade de Paulista (PE), região metropolitana do Recife (PE) e em
março de 2008 sofreu uma expansão para o centro do Recife. Em 2013, a marca chegou
ao Janga, também na cidade do Paulista. Após sete meses, em 2014, a Joaquim Nabuco
adotou mais uma unidade em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife e
em julho do mesmo ano, expandiu sua atuação para outras cidades do Nordeste do
Brasil. Atualmente, as unidades da Instituição dispõem de cursos de graduação e pósgraduação em diferentes cidades.
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UNINABUCO - Centro Universitário Joaquim Nabuco
Em 2017, foi conferido à Faculdade Joaquim Nabuco de Recife (PE) o credenciamento
como centro universitário, ao atender todas as exigências do Ministério da Educação para
a conquista da credencial. O MEC, por meio da portaria Nº 893, atestou a nova etapa da
instituição, agora UNINABUCO - Centro Universitário Joaquim Nabuco em 26 de julho de
2017.
Escola Técnica Joaquim Nabuco
Criada em 2009, a Escola Técnica Joaquim Nabuco atua como uma instituição de
Educação Profissional de Nível Técnico, responsável pela formação, qualificação e
profissionalização de pessoas no atendimento às necessidades do mercado de trabalho.
Escola Técnica Maurício de Nassau
A Escola Técnica Maurício de Nassau possui unidades em João Pessoa (PB) e Recife (PE)
e é uma instituição para formação de profissionais em nível técnico.
UNAMA
A Universidade da Amazônia (UNAMA), fundada em 1993 e possui suas unidades
localizadas na região Norte do Brasil. Em 2017 a UNAMA foi credenciada para operar nas
cidades de Boa Vista (RR), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).
UNAMA Santarém
Em maio de 2018, o Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União a
portaria Nº 460, credenciando a Unama Faculdade da Amazônia de Santarém (PA) como
centro universitário. A Instituição obteve Conceito Institucional 4, e passou, a partir de
então, a ser Centro Universitário UNAMA de Santarém.
Universidade UNG
A Universidade de Guarulhos (Universidade UNG) fundada em 1970, passou a integrar o
grupo Ser Educacional em fevereiro de 2015 e tem suas unidades localizadas na cidade
de Guarulhos.
UNIVERITAS
A marca UNIVERITAS criada em 2016 e tem como objetivo ser a principal marca a ser
utilizada para as regiões sudeste, sul e centro-oeste do Brasil.

Ensino a Distância - EAD
No primeiro trimestre de 2014, iniciamos a captação no segmento de ensino a distância
(“EAD”), com 998 alunos. Ao final do ano de 2017, a Companhia possuía 11,8 mil alunos,
e, em 31 de dezembro de 2018, a base total de alunos no EAD era de 17,0 mil alunos.
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A tecnologia que utilizamos para oferecer os nossos cursos EAD já está instalada e vem
sendo aprimorada por nós desde 2007, por meio do oferecimento de cursos e atividades
de estudos dirigidos a distância para os alunos presenciais. Ainda, parte de nossos cursos
presenciais oferece também, para uma parcela de seus alunos, a modalidade EAD para
seus alunos em até 40% da carga horária total, de acordo com os limites estabelecidos
pelo MEC. Tais fatos exemplificam a nossa já existente experiência operacional e
tecnológica com o segmento de ensino a distância. O EAD tende a nos agregar uma
rentabilidade ainda maior, uma vez que o seu custo marginal para novos alunos é baixo
e suas despesas operacionais serão diluídas pelas despesas da operação presencial. O
segmento de EAD no Brasil apresenta forte tendência de crescimento, dada sua
atratividade de preço e maior conveniência de locomoção, podendo atrair alunos com
menor poder aquisitivo e que vivem em cidades afastadas dos maiores centros urbanos.
Possuímos até 31 de dezembro de 2018, 4 credenciamentos EAD, conforme descrito na
tabela abaixo:
Instituição

Data

Regiões Foco Primário

UNINASSAU Recife
UNG/UNIVERITAS
UNINASSAU Maceió
UNAMA

Jul/2018
Nov/2015
Ago/2017
Ago/17

NE
SE/S/CO
NE
N

Conceito Institucional
(CI)
5
5
4
4

Em 2017 foi estabelecido um Novo Marco Regulatório do EAD, concretizado por meio da
Portaria Normativa do MEC de nº 11 publicada em de 20 de junho de 2017, que
estabeleceu normas para o credenciamento e oferta de cursos EAD, em conformidade
com o Decreto Presidencial nº 9.057 de 25 de maio de 2017. O Novo Marco Regulatório
do EAD, dentre outras regras, garantiu autonomia às Instituições de Ensino (IES)
credenciadas junto ao MEC para expansão de seus polos EAD, desde que seguissem
determinados parâmetros de qualidade de ensino. Acreditamos que marcas regionais
reconhecidas no segmento de ensino presencial terão vantagem competitiva no
segmento EAD, por serem marcas já conhecidas pelo nosso público alvo, mercado de
trabalho e sua contribuição social local.
Entendemos ainda que nossas unidades serão um fator decisivo no crescimento e
expansão de nosso EAD, podendo servir também como Polos para tal serviço, uma vez
que ainda que os alunos estejam cursando o EAD, estes devem periodicamente
comparecer presencialmente em unidades de ensino. Acreditamos que nossas marcas
regionais exerce papel importante no sucesso de nosso EAD, pois sua reputação e
reconhecimento regional nos ajudam a rapidamente atrair novos alunos.

Política de Preços do EAD
A estratégia utilizada para a definição de preços do EAD é o acompanhamento dos
principais concorrentes identificados no âmbito local e nacional, observando
constantemente as variações de preços em cada cidade e região. Nossa política de preços
é condizente com as expectativas do mercado, possibilitando margens positivas de lucro,
e visa atrair os clientes para as instituições de ensino superior, já que se trata de um
produto disponível no mercado utilizando a marca UNINASSAU.

JUR_SP - 27103676v2 5302004.407839

PÁGINA: 108 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

PRONATEC
Em 31 de dezembro de 2016, contávamos com cerca de 362 alunos no PRONATEC
(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), criado pelo Governo
Federal em 2011 com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica, o programa proporcionou expansão de nossa base total de alunos entre os
anos de 2013 até 2014 em nossa empresa chegou a atingir a marca de 20.880 alunos
em 31 de dezembro de 2013 (31% da nossa base total de alunos). Porém, a partir do
final de 2014, em virtude das mudanças observadas no Ministério da Educação, o
programa sofreu grandes cortes orçamentários, e por consequência não tivemos novos
processos significativos de matrículas de novos alunos, sendo que a expectativa nesse
momento é que o PRONATEC seja um programa praticamente descontinuado no que diz
respeito a participação das instituições de ensino privado. As informações mais recentes
sobre o programa demonstram que os recursos do PRONATEC foram direcionados ao
chamado “Sistema S”, entidades do setor privado que representam segmentos
econômicos, que por sua vez passaram a executar programas de ensino técnico. O
Sistema S é composto pelas seguintes entidades: SENAR - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SESC Serviço Social do Comércio, SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo, SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SESI - Serviço
Social da Indústria, SEST - Serviço Social de Transporte, SENAT - Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte e SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas).
b.

características do processo de distribuição

O desenvolvimento dos nossos cursos de graduação universitária, pós-graduação
universitária e cursos profissionalizantes considera diversas características aplicáveis à
nossa rede de ensino. Abaixo, descrevemos as características do nosso grupo
educacional para difundir os nossos serviços.
Marketing e Vendas
A estratégia de marketing está alinhada com nossa missão e visão, alicerçada na
captação e retenção de alunos e na consolidação das nossas marcas nas cidades onde
atuamos, buscando a liderança em recall de marcas.
Segundo o Prêmio JC Recall de Marcas de Recife, a UNINASSAU é a instituição de ensino
mais lembrada pelos recifenses, pelo 5° ano consecutivo. Segundo o Top of Mind do
Sistema Correio, em João Pessoa e Campina Grande ocupamos a 2° colocação como a
instituição de ensino mais lembrada.
Em junho de 2018, a marca UNINASSAU foi considerada a marca de ensino superior mais
reconhecida da região Nordeste do Brasil em pesquisa realizada em parceria pelo jornal
O Estado de São Paulo com a Troiano Branding, confirmando a força dessa marca na
região. Nos anos de 2017 e 2018 a UNAMA foi ranqueada como melhor universidade
privada da Região Norte do Brasil.
Nosso grupo investe fortemente em marketing de relacionamento. Trabalhamos para
inserir nossas marcas em escolas, empresas e na comunidade geral, através do apoio em
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projetos culturais, esportivos, sociais e ambientais. Todos estes trabalhos de
relacionamento somados às campanhas de vendas intensivas e bem direcionadas
(campanhas publicitárias e marketing de guerrilha) resultam no ingresso de alunos e no
cumprimento das metas de captação e consolidação de nossas marcas.
Ação promocional durante o ENEM - Desenvolvemos todo ano no dia da prova do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) uma ação promocional para divulgação e captação de
mailling para geração de contatos e potencial conversão em matrículas.
Aulões de revisão do ENEM - Algumas unidades desenvolvem “aulões” gratuitos de
revisão para prova do ENEM direcionados para alunos de escolas parceiras.
Relacionamento com Escolas
Mostra Campus - Um dia inteiro de atividades e espaços abertos aos alunos do ensino
médio com o objetivo de mostrar a vida no Campus, a infraestrutura, os cursos, os
trabalhos e atividades realizadas pelo aluno da Graduação. É a oportunidade do nosso
público alvo conhecer na prática e poder escolher melhor sua profissão, bem como,
vivenciar as rotinas das Instituições. Exposições de trabalhos de alunos, espaços
acadêmicos, orientações de carreiras, oficinas, diversão, prêmios, palestras, vestibular
gratuito, estão presentes ao evento. No ano de 2016, as unidades de Fortaleza, Teresina,
São Luís, Campina Grande, Recife (UNINASSAU), Caruaru, Maceió e Salvador realizaram
o evento e juntas contabilizaram mais de 19 mil alunos participantes.
Feira de Profissões - Participamos de várias palestras em escolas sobre a escolha das
profissões, nossos professores são convidados a ministrar palestras nas escolas e na
ocasião entregamos material promocional e o Guia de Profissões, material institucional
com resumos sobre todas as profissões e onde são ofertadas no Grupo e nas
universidades públicas.
Encontro de Educadores - Uma vez ao ano realizamos um evento com palestrante
reconhecido nacionalmente na área de Pedagogia para professores de escolas parceiras
do Grupo. O objetivo é estreitar os laços com os professores do ensino médio e
proporcionar, por meio do evento, atualizações profissionais.
Desafie-me – Trata-se de um jogo criado para telefones celulares criado para estimular
alunos e escolas a responderem perguntas relacionadas ao ENEM em um ambiente de
competição entre alunos. As respostas dos alunos são tabuladas e debatidas com
educadores sobre as necessidades de desenvolvimento dos alunos e escolas.

Relacionamento com Empresas
Parcerias e Convênios - O Grupo atualmente conta com empresas parceiras em todo
Brasil, com as quais conseguimos a geração de vagas de estágio, trainee e emprego para
nossos alunos e ofertamos descontos como incentivo para que os funcionários venham
estudar em um de nossos cursos de graduação, pós-graduação ou cursos
profissionalizantes.
Ações Comerciais - Ações promocionais nas empresas, com postos de divulgação,
panfletagem e consultores contratados para prover esclarecimentos e estimular
explicando e estimulando funcionários a estudar em nossa instituição.
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Desenvolvemos ainda, palestras sobre assuntos relevantes e participações nas Semanas
Internas de Prevenção de acidentes de Trabalho - SIPAT com palestrantes ou
profissionais solicitados pela empresa.
Vestibular In Company - Após ações promocionais dentro da empresa, é realizada uma
prova dentro da própria corporação, isenta de taxa para os funcionários interessados.
Eventos - Desenvolvemos várias ações para as empresas parceiras, desde palestras
exclusivas in company a eventos reunindo diversas empresas conveniadas:

Captação de Novos Alunos
A captação de novos alunos decorre de programas estratégicos com foco em jovens
adultos trabalhadores, com faixa etária entre 18 e 35 anos, além de processos
sistemáticos de sensibilização de estudantes e professores do ensino médio, tais como
feiras de profissões e encontros de alunos.
As nossas campanhas são idealizadas dentro do posicionamento de cada uma das
marcas, Faculdade Joaquim Nabuco e Faculdade Maurício de Nassau, voltadas para
determinado motivo (localização, ensino de qualidade, preço e empregabilidade, entre
outros), e sempre planejadas com o foco nas tendências do mercado. Utilizamos mídias
como rádios, jornais, televisão, outdoors, folders, hotsites, redes sociais entre outras. O
planejamento da campanha é iniciado geralmente 90 dias antes do início do período
letivo dos nossos cursos, no entanto, as atividades de relacionamento com os nossos
potenciais clientes (potenciais alunos) são realizadas o ano inteiro.
Nosso departamento de marketing possui em Recife uma central de relacionamento que
atuam na recepção e gestão de campanhas de vestibular, identificando e acompanhando
o status dos alunos até a efetivação da sua matrícula.
Nossos coordenadores de cada curso têm, ainda, papel preponderante em nosso
processo de captação. Cabe a eles a função de receber todos os alunos que ainda não
efetivaram a sua matrícula, orientando-lhes as especificidades de cada profissão, bem
como os benefícios oferecidos pelo curso e pelas nossas instituições de ensino.
Nosso departamento comercial tem a missão de promover a venda de nossos serviços
nas escolas, empresas e comunidades. Com o advento das novas regras do FIES, as
ações do departamento comercial têm sido especialmente importantes na comunicação
desses benefícios e a consequente criação de um relacionamento entre nós e a
comunidade.

Retenção de Alunos
No segundo semestre de 2018, tivemos uma taxa total de evasão de 14,0% de alunos de
graduação de ensino superior presencial. Estipulamos uma série de ações com o
propósito de detectar, de forma preventiva, qualquer manifestação de evasão dos nossos
alunos. Monitoramos as informações sobre a satisfação dos alunos, como uma das
medidas de desempenho do nosso sistema da qualidade. Monitoramos as informações
sobre a satisfação dos alunos, como uma das medidas de desempenho do nosso sistema
da qualidade.
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Controlamos as reclamações de alunos registrando-as no sistema Fale Conosco,
disponível em nossos sites. Utilizamos este sistema para acompanhar e responder ao
aluno reclamante as possíveis soluções dos problemas levantados por eles. As
reclamações recorrentes são tratadas como desvios sistêmicos, que são combatidos por
ações corretivas específicas focadas sempre nas raízes desses desvios identificados.
Outro meio de levantamento e acompanhamento da satisfação do aluno são as
avaliações institucionais, que semestralmente, alunos, professores e funcionários
técnicos administrativos, através de questionários próprios, podem pontuar (conceito de
1 a 5) os diversos itens sobre o desempenho dos serviços prestados durante o período
avaliado.
Aplicamos ações corretivas para eliminar a causa de não-conformidades, reclamações, pontos
de melhoria apontados pelas avaliações institucionais a fim de prevenir sua ocorrência. Ações
corretivas são apropriadas ao impacto dos problemas encontrados, assim como ações
preventivas tomadas são apropriadas ao impacto dos problemas potenciais.
A Prova Colegiada tem o objetivo precípuo de verificar o conhecimento adquirido por cada
aluno nas disciplinas da sua matriz curricular, planejadas para o semestre, mas ao mesmo
tempo, objetiva uma avaliação do desempenho dos professores nas disciplinas em que
ministram. A Prova Colegiada é elaborada por uma comissão de professores do curso,
aplicadas semestralmente, cujo conteúdo programático é definido com base em todos os
assuntos planejados para disciplina. O bom desempenho dos alunos nestas avaliações,
também retrata o bom desempenho dos professores com suas turmas.
Os nossos coordenadores dos cursos e diretores de unidade, possuem metas específicas para
controle de evasão, segmentadas em momentos específicos do calendário acadêmico do
aluno. Atuamos firmemente no controle de indicadores da rematrícula e da evasão do
período, classificado como trancamento, cancelamento de matrícula e transferência para
outras instituições.
Possuímos procedimentos documentados para atendermos as reivindicações ou mesmo
reverter o desejo do aluno de deixar nossas instituições de ensino. Este aluno deve a princípio
procurar o coordenador de seu curso, que deve se aprofundar nas causas reais do interesse
do aluno em sair de seu curso e verificar a possibilidade de reverter esta decisão. No
procedimento para solicitação de trancamento, cancelamento de matrícula ou transferência, o
aluno, a secretaria acadêmica e o coordenador do curso têm oportunidade de discutir os
motivos a fim de evitar a saída do aluno da instituição.
Além disso, nossos coordenadores de curso têm a responsabilidade de acompanhar o
desempenho e a frequência de seus alunos. Através do portal acadêmico, todos os
professores registram a frequência e as notas de seus alunos, gráficos e relatórios são
gerados com o objetivo de obter informações do desempenho e frequência alunos. Os nossos
coordenadores de curso e o núcleo de apoio pedagógico identificam possíveis casos de evasão
e de imediato estabelecem estratégias para tentar reverter a situação.

Em 2015, iniciamos a implantação de um novo projeto denominado SRS – Ser Retention
System. O projeto visa reduzir a evasão de alunos por meio da compilação e análise de
toda base de dados existente sobre os alunos que vem desde o desempenho acadêmico,
financeiro e relacionamento com os alunos. Por meio da análise desses dados,
entendemos ser possível antecipar potenciais evasões de alunos e com isso atuar com
antecedência na solução de problemas de diversas naturezas e com isso potencialmente
reduzir a evasão.
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Cobrança das Mensalidades
Realizamos diferentes tipos de ofertas para ingresso e renovação dos alunos. Os
estudantes que permanecem com os pagamentos em atraso estão sujeitos a multa de
mora de 2% e juros de 1% ao mês.
No Ensino Superior, em nossos cursos de graduação tradicional e tecnológica, os alunos
assinam um contrato válido por um semestre letivo. A rematrícula dos alunos no próximo
semestre letivo está condicionada a seu status de adimplência, e ao desembolso da
primeira parcela da semestralidade. Os alunos que não estiverem com sua situação
financeira regularizada deverão efetuar a negociação dos seus débitos, com base nos
limites de crédito por nós estabelecidos, para efetuar a rematrícula no próximo semestre
letivo.
Implementamos um processo de cobrança que compreende etapas de negociação
internas e externas com o objetivo de determinar termos e condições que permitam a
manutenção do aluno e o recebimento dos créditos. Nosso modelo de cobrança adota a
gestão da estratégia de forma centralizada e interna, enquanto a operação é interna e
terceirizada, maximizando nossos resultados. As etapas do nosso processo de cobrança
são:
• Régua de Cobrança: Ações de cobrança automatizadas, via sistema, à medida
que os alunos vão evoluindo na inadimplência, com ações via contato telefônico,
cartas de cobrança e, por fim a negativação junto a Serasa, entre outros.
• Cobrança Interna: Quando da inadimplência de uma mensalidade ou de uma
parcela de um acordo referente a débitos anteriores, o aluno é convidado a
negociar sua dívida com maior comodidade, por meio do simulador no Portal do
Aluno, na própria unidade de ensino ou através de um e-mail da cobrança, além
do contato via telefone. Nossos administradores acadêmicos desenvolvem
importante papel no processo de cobrança incentivando o aluno inadimplente a
regularizar sua situação financeira por meio de contatos individuais. Nossa
política de renegociação é desenvolvida de acordo com determinados critérios de
crédito que incluem o histórico financeiro e acadêmico do aluno.
• Cobrança Externa: Após o período permitido para a renovação acadêmica, as
cobranças referentes aos alunos que não renovaram e possuem débitos com a
respectiva instituição de ensino são encaminhadas para escritórios de cobrança.
A recuperação do débito e retorno do aluno é importante para nós. Contamos,
ainda, com serviços de recuperação extrajudicial de créditos, prestados por
empresas de cobrança por nós contratadas.
• Cobrança Judicial: Caso a cobrança externa não tenha obtido resultados para a
execução do débito, a cobrança judicial pode ser um instrumento a ser utilizado.
Atualmente, nós realizamos o protesto de cheques devolvidos, promissórias
vencidas e débitos de alunos formados com posse de diploma.
Adicionalmente, nós disponibilizamos a oferta de crédito educativo aos alunos de
graduação da modalidade presencial, através do FIES e dos produtos de Crédito
Universitário. A dinâmica de cobrança das mensalidades dos cursos de pós-graduação
lato sensu e dos cursos técnicos é similar à da graduação.
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Desde o exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013, nós
adotamos a política de constituir PCLD com base nos títulos vencidos há mais de 180
dias. Esta política foi mantida no período findo em 30 de junho de 2017.
A PCLD registrada em comparação com a Receita Operacional Líquida dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, são descritas no quadro abaixo:

Em milhares de Reais

2017

2016

1.262.486

1.231.785

1.125.380

PCLD Registrada

88.243

64.195

48.732

PCLD Registrada/ROL

6,99%

5,21%

4,33%

Receita Operacional Líquida (ROL)

2018

Ações de Marketing para Funcionários
Ações de Endomarketing do RH em 2017:
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Projeto 110% - Premiação para os colaboradores que se destacam na área de
atendimento. Este projeto é realizado bimestralmente, e a avaliação é feita por
meio de avaliações de atendimento pelos alunos, avaliação técnica (procedimento
setorial) e a avaliação do gestor.
Dia da Mulher: Proporcionamos um momento para cuidar da saúde, beleza e
relaxamento das mulheres do Grupo Ser Educacional. Além da entrega de brindes
e sorteios.
Dia das Mães: Promovemos uma sessão de cinema com pipoca e refrigerante.
Também entregamos brindes para todas as mães.
Festa de São João: Realizamos uma festa junina no intervalo dos colaboradores.
Com comidas típicas, concursos de dança e trio pé de serra.
Dia dos Pais: Comemoramos a data com entrega de brindes.
Dia do Professor: Foi oferecido um almoço com a entrega de brindes e
homenagem aos professores que mais se destacaram.
Natal: Realizamos entrega de um Chester de Natal.
Confraternização de Fim de Ano: Comemoramos as conquistas, vitórias e desafios
do ano, no momento de descontração com sorteios, homenagens e muita alegria.
Ações de Endomarketing do RH em 2014.
Comemoração da Páscoa: Entregamos um marcador de livro com menção ao
sentido da Páscoa e chocolates.

Ações de Marketing para Alunos
Trote Legal - Boas-vindas aos calouros da Instituição, sendo de forma legal, positiva
abordando temas como: trânsito, doação de órgão, arrecadação e de alimentos, de
materiais escolares para comunidades carentes e para vítimas de enchentes e seca.
Ação de Boas Vindas - A ação de retorno ou início do semestre letivo onde cada unidade
desenvolve de acordo com o calendário acadêmico, tem como objetivo de tornar este dia
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especial e ser acolhedora, com exibição de vídeos, jingle, interagindo com os nossos
alunos.
Adote um Lugar (Concurso) - Organização um concurso entre os alunos para criarem um
‘espaço’ decorado por eles. O projeto escolhido, será montado e fixado na faculdade
(com o nome dos artistas/alunos vencedores).
SARAU NASSAU - Evento mensal onde os alunos da instituição divulguem seu trabalho
artístico para os outros alunos da IES e criem um momento de descontração no intervalo
das aulas.
ENCONTRO DE LIDERES (REPRESENTANTES DE SALA) - Estimular a liderança e outras
habilidades com os representantes de turma, de forma que possam contribuir com as
rotinas institucionais, dificuldades e desafios da IES o evento acontece uma vez por ano.
Na UNINASSAU, por exemplo, tivemos como palestrante o Presidente da Baterias Moura,
um case de sucesso no Brasil.
Concurso Click NASSAU – Organização de um concurso de fotografia incentivando os
alunos a fazerem registros da Nassau expressando a maneira como enxergam a
Instituição.
Egresso - Especialize - Semana de palestras para alunos em conclusão de curso,
realizadas pela Pós-graduação.
Maturação das Unidades Existentes
Nossas unidades possuem um grande potencial de crescimento, visto que ainda não
atingiram o seu estágio de maturidade. Assim, vislumbramos um potencial de forte
crescimento orgânico das suas unidades nos próximos anos, utilizando uma política
agressiva de incremento de portfólio de cursos nas nossas unidades, adicionado ao
desenvolvimento natural de grande parte dos nossos cursos que ainda não atingiram o
seu amadurecimento, que ocorre entre 2 a 6 anos de operação, em consequência da
duração de cada curso.
Nós possuímos uma área de expansão que tem por objetivo autorizar as demandas de
cursos em todas as unidades do Grupo. Os cursos são escolhidos a partir de pesquisas de
mercado, das especificidades econômicas e sociais de cada cidade e por meio do estudo
da concorrência.
Processo Seletivo de Nossos Alunos
O processo de admissão da graduação universitária se dá por meio das seguintes formas:
vestibular tradicional, vestibular agendado, transferência, segunda graduação, ENEM e
PROUNI. O processo seletivo da graduação ocorre sistematicamente ao longo de todo o
ano, contudo as entradas ocorrem duas vezes ao ano (no primeiro e segundo semestre).
As provas possuem temas específicos na área da matemática, português, conhecimentos
gerais e redação.
Os cursos de pós-graduação possuem processos seletivos e entradas periódicas. A
análise curricular e entrevistas compõe o processo seletivo desta modalidade de curso.
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c.

Características dos mercados de atuação

Em nossas demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31 de
dezembro de 2016, 2017 e 2018, divulgamos o segmento da prestação de serviços de
educação, que engloba os nossos serviços de graduação universitária, pós-graduação e
de cursos profissionalizantes. Nesse sentido, apresentamos o setor de educação superior,
focado nas regiões Nordeste e Norte do Brasil, conforme descrito abaixo:
Visão Geral do Setor de Ensino Superior
Brasil
Em 2016, o Brasil representava o quinto maior mercado de ensino superior do mundo e o
maior mercado de ensino superior da América Latina, com aproximadamente 8,0 milhões
de matrículas, segundo dados do MEC/INEP. O ensino superior é formado por cursos
sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a
candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde
que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. As modalidades dos cursos
superiores são: (i) graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino
médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; (ii) pósgraduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de
especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de
graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino; e (iii) extensão,
abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas
instituições de ensino.
Em 2016, existiam 2.364 estabelecimentos de ensino superior no Brasil, de acordo com a
Sinopse da Educação Superior 2015 publicado pelo Ministério da Educação. Do total de
alunos matriculados em 2015, aproximadamente 25% estavam em instituições de ensino
públicas e 75% em instituições de ensino privadas. Entre 2012 e 2016, as instituições de
ensino superior privadas apresentaram um crescimento de 18% no número de alunos,
nos segmentos de graduação presencial e a distância somados, passando para
aproximadamente 5,1 milhões de alunos em 2005 para 6,1 milhões de alunos em 2015,
de acordo com o MEC.
Salário médio por nível de educação - 4T18
R$/’000mês

Básica

Médio

Superior
0

1

2

3

Fonte: IBGE/PNAD e BTG Pactual
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Taxa de desemprego por nível educacional

Superior
Médio
Fundamental
Sem estudo

5,9%
9,9%
12,8%
13,5%

Fonte: Relatório “What a difference a university degree makes” elaborado por BTG Pactual em 25 de março de
2018.

Dinamarca
Suécia
Noruega
Filandia
Esolváquia
Itália
Australia
Estonia
Grécia
Bélgica
França
Coréia do Sul
Nova Zelandia
Austria
Suiça
Espanha
Canada
Republica Tcheca
Japão
Holanda
Eslovenia
Polônia
Luxemburgo
Israel
Reino Unido
Portugual
Estados Unidos
Hungria
Irlanda
Turquia
Mexico
Colombia
Brasil
Chile

180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%

Prêmio de Remuneração População 25-34 anos
com ensino superior x sem ensino superior (1)

Fonte: Relatório “Brazilian Education – Is the student benefiting from higher education? Substantially, according
to labor survey” elaborado por JP Morgan em 21 de agosto de 2016.

Nos últimos 10 anos, a educação superior vem se consolidando como mercado atraente
para investimentos. Dados oficiais do Censo da Educação Superior, divulgados pelo INEP
em 2015, mostram que o Brasil vem registrando sucessivos aumentos no número de
alunos, com uma média de 4,5% de aumento ao ano entre 2005 e 2015.
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Número de matrículas 2010 - 2017 (em milhares)

Evolução base de alunos em graduação 2017 (mm de alunos)
Presencial Privado

Presencial Públicas

EAD Privadas

EAD públicas

7,8
0,1
1,2

8,0
0,1
1,3

8,1
0,1
1,4

8,3
0,2
1,6

6,4
0,2
0,8

6,7
0,2
0,8

7,0
0,2
0,9

7,3
0,2
1,0
1,8

1,8

1,9

1,9

1,5

1,7

1,8

1,6

4,0

4,2

4,2

4,4

4,7

4,8

4,7

4,7

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fonte: MEC/Inep

Além disso, as metas propostas pelo atual Plano Nacional da Educação (PNE), que
compreende o período de 2011 a 2020, demonstram um cenário favorável à expansão do
ensino superior no Brasil. Uma das metas é elevar a Taxa Bruta de escolaridade na
educação superior para 50% e a Taxa Líquida para 33% da população de 18 a 24 anos
(Entende-se por “Taxa Bruta”, o total de matrículas em um dado nível de ensino sobre a
população na faixa etária adequada a esse nível, e por “Taxa Líquida”, o percentual da
população em determinada faixa etária que se encontra matriculada no nível de ensino
adequado à sua faixa etária).
Pelos dados mais recentes, de 2014, conforme os gráficos abaixo, a Taxa Bruta alcança
34%, enquanto a Taxa Líquida perfaz 18%. Como se percebe, a pretensão do PNE é
quase dobrar essas taxas, e para cumprir essas metas, o Governo Federal pretende
assegurar mecanismos de expansão com qualidade das instituições de ensino superior
privadas, além de consolidar e aumentar os programas de financiamento e bolsas, o que
viabilizará, ainda mais, os cursos de graduação oferecidos pelo setor privado da
educação superior brasileira.
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Taxas de Matricula por Região 2015
45,1%
40,3%
36,4%

34,6%
30,0%

28,0%
19,7%

18,1%

14,6%

Brasil

Norte

21,5%

22,8%

14,1%

Nordeste

Taxa Bruta de Matrícula

Sudeste

Sul

Centro Oeste

Taxa Líquida de Matrícula

Fonte: IBGE/Pnad/Inep/MEC

Mercado de ensino técnico e profissional
O ensino profissional capacita alunos que concluem o nível básico para o mercado de
trabalho. Este é um nível intermediário entre o ensino básico e superior, ou um
substituto para o ensino superior, sendo destinado àqueles que já concluíram o Ensino
Médio.
Os estabelecimentos públicos e privados que oferecem ensino técnico são classificados
em escolas técnicas, agrotécnicas, centros de formação profissional, dentre outros. O
ensino técnico diferencia-se do ensino profissionalizante por ter seu conteúdo regulado e
reconhecido pelo MEC. De forma geral, os cursos técnicos e profissionalizantes têm
duração de 18 meses a 36 meses.
Ensino a distância
A tecnologia tem permitido inovações relevantes na educação e cada vez mais o
conteúdo digitalizado tem facilitado novas formas de ensino, como o ensino a distância.
Os materiais educacionais crescentemente utilizam recursos multimídia e conteúdos
digitais para complementar e até substituir os produtos tradicionais impressos. À medida
que os jovens têm acesso a recursos tecnológicos e modificam seus hábitos estas
tendências ganham força dentro do setor educacional.
O ensino a distância surge como opção para aumentar a penetração do ensino superior
no Brasil em virtude de sua mensalidade mais baixa, acarretando no aumento
substancial do número de pessoas com poder aquisitivo para frequentar esses
programas. O mercado de EAD caracteriza-se pela oferta de ensino através do uso de
tecnologias e ferramentas de aprendizagem remotas, uma vez que professores e alunos
encontram-se separados espacial e/ou temporalmente. E atualmente encontra-se mais
desenvolvido para ensino superior e técnico, e é regulamentado pela Constituição
Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, além das portarias, resoluções e normas
do MEC e das Secretarias Estaduais de Educação (SEED).
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O EAD representa um mercado de elevado potencial de crescimento porque possibilita a
inclusão de pessoas com dificuldades em frequentar cursos presenciais por falta de
tempo, por morar em regiões isoladas ou por não poderem se deslocar. A
disponibilização de cursos na modalidade a distância tende a facilitar o acesso e a
permanência de alunos tanto do Ensino Superior, quanto de cursos técnicos, de
preparatórios para concursos e de idiomas, entre outros.
Conforme o gráfico abaixo, os cursos de licenciatura representam 18% das matrículas
feitas em 2015 no segmento de graduação.
Distribuição das Matrículas Por Segmento 2017
Base de alunos de ensino superior privada

Tecnólogos
13%
Licenciatura
16%
Bachrelado
71%

Fonte: MEC/Inep

Financiamento para estudantes
O aumento das alternativas de financiamento aos alunos aliado ao crescimento do
número de instituições e cursos de educação superior destinado à população das classes
média e baixa pode ser visto como uma oportunidade para o crescimento do número de
matrículas do ensino superior no Brasil.
Histórico de Alunos Financiados no Brasil

35%
23%

20%

25%
1.208

951

609

365
220

399
434

1.070

2011

2012

937

807
338
151
2010

Outros
PROUNI
FIES
% de alunos financiados e bolsas da base total de alunos

Fonte: INEP / MEC
JUR_SP - 27103676v2 5302004.407839

PÁGINA: 120 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

Visando incentivar a educação no país, algumas das alternativas de financiamento criam
incentivos fiscais e financeiros para as instituições de ensino que possuam em seu corpo
discente alunos beneficiados por determinados programas governamentais de incentivo à
educação, tais como o PROUNI, o FIES e o PRONATEC.
Devido a tais programas de financiamento, a população brasileira pertencente às classes
média e baixa, que historicamente possuía maior dificuldade de acesso ao ensino
superior, foi a maior responsável pelo aumento do número de alunos matriculados, sendo
representados, em sua maioria, por adultos trabalhadores em busca de melhores salários
e oportunidades de emprego.
Programa Universidade para Todos (“PROUNI”)
Criado em 2005, o PROUNI provê a isenção do pagamento de certos tributos federais,
que são incidentes sobre as receitas decorrentes de cursos de graduação para
instituições de ensino superior que concedem determinada quantidade de bolsas de
estudo a alunos de baixa renda dos seus cursos de graduação e cursos relacionados. Ao
fornecer isenções fiscais a instituições com fins lucrativos, o PROUNI também
desempenhou o importante papel de estimular o crescimento e o investimento privado no
setor de educação superior, possibilitando que as instituições com fins lucrativos
oferecessem cursos a preços competitivos comparados àqueles praticados por
instituições filantrópicas e sem fins lucrativos.
O gráfico abaixo demonstra o aumento do número de bolsas de estudos concedidas pelo
programa do PROUNI no período de 2006 a 2014, sendo possível verificar o crescimento
do programa e o aumento dos incentivos governamentais.
ProUni (Número de bolsas de estudos - em milhares)

609

338

338

2009

2010

365

2011

399

2012

2017

Fonte: MEC.

Para mais informações sobre o PROUNI, consultar a seção “7.5 Descrever os efeitos
relevantes da regulação estatal sobre as atividades do emissor, comentando
especificamente: - a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das
atividades e histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais
autorizações - Programa Universidade para Todos - PROUNI” deste Formulário de
Referência.
O FIES foi criado em 1999 e oferece financiamento de até 100% das mensalidades junto
às instituições de ensino superior privada que participam do programa e que receberam
uma boa classificação do MEC.
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De acordo com o gráfico abaixo, há um crescente aumento no número de empréstimos
concedidos pelo FIES no período de 2008 a 2015.
Histórico de Base de Alunos do FIES

1.070

21
434

151

220

5
1

2

2010

2011
Base de Alunos FIES

2012
Orçamento FIES (R$ bi)

Fonte: INEP MEC

Para mais informações sobre o FIES, consultar a seção “7.5 Descrever os efeitos
relevantes da regulação estatal sobre as atividades do emissor, comentando
especificamente: - a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das
atividades e histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais
autorizações - Programa de Financiamento Estudantil (FIES)” deste Formulário de
Referência.
Mudanças no FIES
As normas do FIES mudaram para oferecer mais vantagens e tornar o programa ainda
mais interessante para os alunos, principalmente aqueles que pretendem se tornar
professores e doutores. As principais mudanças foram as seguintes:
1. Redução das taxas de juros de 6,5% para 3,4% ao ano, capitalizada mensalmente à
taxa de 0,27901%;
2. Abatimento de 1% por mês trabalhado do saldo devedor contraído com o FIES para
professores e médicos que optarem por trabalhar no setor público após a graduação
(professores que devem trabalhar em educação pública básica e médicos em áreas
determinadas pelo Ministério da Saúde);
3. Aumento dos prazos para quitação do financiamento de duas vezes a duração do
curso para três vezes a duração do curso;
4. Possibilidade de alunos solicitarem o FIES sem necessidade de fiador nos casos de: (i)
alunos de curso de licenciatura; (ii) estudante que possua renda familiar mensal bruta
per capita de até um salário mínimo e meio; ou (iii) alunos bolsistas parciais do
PROUNI. Para tal, foi criado o Fundo Garantidor que permite ao estudante a dispensa
de apresentação de fiador ou formação de fiança solidária;
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5. Necessidade de, a partir de 2011, o aluno calouro (ingressante no 1º período vestibular) ter feito o ENEM; e
6. Percentuais de financiamento variados de 50% a 100%.
Portarias Normativas do Ministério da Educação de 2014 e 2015
O ano de 2014 se encerrou com incertezas no que diz respeito ao ambiente regulatório
ao qual as empresas do setor de educação estão submetidas, em especial em relação ao
FIES, com os anúncios de novas medidas implementadas pelo MEC.
Dentre tais medidas, destacamos a Portaria Normativa nº 21, de 26 de dezembro de
2014, que passou a exigir do aluno uma média aritmética das notas obtidas nas provas
do Enem igual ou superior a 450 pontos para a concessão do financiamento, sendo que
antes não havia tal tipo de controle em relação aos alunos que poderiam usufruir do
programa e a Portaria Normativa nº 23, de 29 de dezembro de 2014, que limitou a forma
de pagamento do FIES para as entidades mantenedoras com número igual ou superior a
20 mil matrículas financiadas pelo programa, de forma que o pagamento total passará a
ser efetuado em até 8 parcelas anuais, com intervalo mínimo de 45 dias. Posteriormente,
a Portaria Normativa nº 2, de 20 de fevereiro de 2015 esclareceu que a mudança no
cronograma de pagamentos anunciada por meio da Portaria Normativa nº 23, aplica-se
somente ao exercício de 2015, e que a partir de 2016 os pagamentos mensais serão
restabelecidos.
A partir de abril de 2015, o Governo Federal emitiu novas portarias normativas e
comunicados que estabeleceram limites para o total de novos contratos do FIES a serem
oferecidos aos alunos, bem como critérios para alocação dessas vagas. Esses critérios
vieram a dar prioridade a alocação de novos contratos para instituições de ensino que
oferecem cursos com notas 4 e 5 (conceito de curso), prioridade para as regiões Norte,
Nordeste e Centro Oeste, e aos cursos nas áreas de licenciatura, saúde e engenharias. As
novas regras também estabeleceram critérios de renda para os alunos, onde alunos com
renda familiar de até 2,5 salários mínimos permaneciam com financiamento integral e
acima dessas faixas de renda passaram a ter financiamento parcial de suas
mensalidades, bem como como elevou a taxa de juros dos novos contratos de 3,4% ao
ano para 6,5% ao ano. Como resultado, o número de novos contratos de financiamento
do FIES assinados para o setor de ensino superior como um todo caiu 732 mil contratos
em 2014 para 243 mil novos contratos em 2015.
Em 3 de fevereiro de 2016 fevereiro de 2016 assinamos um acordo com o governo
prevendo que as mensalidades de FIES referentes às competências não pagas de 2015,
serão quitadas nos próximos 3 anos, sendo 25% do saldo até junho de 2016, 25% até
junho de 2017, e os 50% remanescentes até junho de 2018. O acordo estabelece ainda
que os saldos a receber sejam corrigidos pela inflação (IPCA).
Nordeste e Norte do Brasil
No tocante às regiões Nordeste e Norte, o cenário é ainda mais promissor. Isso porque,
tendo em vista a população de jovens entre 18 e 24 anos, o Censo de 2011 revela que,
embora ainda persistam desigualdades regionais, o número de matriculados é maior em
regiões consideradas desprestigiadas social e economicamente. Nas regiões Nordeste e
Norte, por exemplo, embora apenas 11,9% dos jovens nessa faixa etária tenham
alcançado o nível superior, porcentagem está abaixo da média nacional, observa-se
crescimento no percentual de alunos matriculados.
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De acordo com o MEC, esse crescimento se deve a implementação de programas
governamentais, tais como o PROUNI e o FIES, que contribuíram de maneira efetiva para
a ampliação do ingresso nas instituições privadas.
Conforme gráfico abaixo, os dados oficiais dos últimos 5 anos da educação superior
brasileira, mostram que as regiões norte e nordeste do brasil são as regiões que
apresentaram maior crescimento percentual em número alunos matriculados.
Crescimento da Base de Alunos de Graduação (EAD+Presencial) 2013-2017
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Brasil
Norte
Nordeste
Sul
Sudeste
Centroeste

3,1%

Sul

2,2%

2,1%

Sudeste

Centroeste

2013
7.037
546
1.434
1.163
3.226
666

2017
8.285
674
1.746
1.388
3.705
772

CAGR
2,5%
3,5%
2,8%
3,1%
2,2%
2,1%

Outro dado relevante, que indica também maior oportunidade de investimento nas
regiões Nordeste e Norte, é o fato de que, enquanto nas regiões Sul e Sudeste o maior
número de matrículas acontece no interior, nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte,
o maior número de matrículas concentra-se nas capitais, destacando-se a região Norte.
Os dados supracitados demonstram que, embora o ensino superior tenha expandido
muito nas últimas décadas, este ainda é um promissor espaço para crescimento da
educação no país, sobretudo nas regiões Nordeste e Norte. Isso porque referido setor
pode se beneficiar das atuais políticas públicas de financiamento, do aumento o número
de jovens completando o ensino médio e ainda de um cenário de crescimento econômico,
tornando necessária a ampliação da formação de mão-de-obra qualificada, nos próximos
anos.

Participação e concorrência no mercado de ensino superior no Brasil
O setor de ensino superior no Brasil é muito fragmentado e com diversos concorrentes
em todas as localidades. Acreditamos que os fatores que influenciam a concorrência no
mercado de ensino superior incluem preço, experiência educacional, tradição da
instituição, corpo docente, instalações, localização e variedade de cursos, entre outros
fatores.
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Devido à fragmentação do setor, enfrentamos diferentes níveis de concorrência,
conforme a localização de nossas unidades. De acordo com o MEC, em 2017 havia 2.152
instituições particulares de ensino superior no Brasil. Concorremos diretamente com
instituições de ensino superior com e sem fins lucrativos e com alternativas ao ensino
superior, tais como os cursos profissionalizantes. As instituições privadas menores,
normalmente com apenas uma unidade, têm menor capacidade de atrair e manter a
administração e corpo docente experiente. Possuem também recursos limitados para
abrir novas unidades, desenvolver e prestar serviços de educação de qualidade e montar
cursos de interesse dos alunos.
Principais concorrentes em EAD
Tendo em vista a alta competitividade do setor, verifica-se que há concorrência direta na
modalidade de EAD com duas companhias, que são: (i) Kroton Educacional (“Kroton”); e
(ii) Estácio Participações (“Estácio”).
Com relação à Kroton, tem-se que esta, em 31 de dezembro de 2018, divulgou que
possuía 491 mil alunos matriculados no ambiente EAD. No mesmo período a Estácio
anunciou que possuía 203 mil alunos matriculados em EAD. Os dados contidos nessa
análise inclui alunos de graduação e pós-graduação EAD.
Companhias atuantes no segmento de Graduação EAD - em milhares de alunos
Instituição

31/12/2018

Kroton

491

Estácio

203

Ser Educacional

17

Principais concorrentes em aulas presenciais
Para a modalidade de aulas presenciais, os principais concorrentes são:(i) Kroton e (ii)
Estácio Participações (“Estácio”). Em 31 de dezembro de 2018 a Kroton 375 mil alunos e
Estácio 365 mil alunos, enquanto a SER Educacional detinha 128 mil alunos nesse
mesmo segmento. Os dados contidos nessa análise incluem alunos de graduação e pósgraduação presencial.
Companhias atuantes no segmento de graduação presencial em milhares
Instituição

31/12/2018

Kroton

365

Estácio

314

Ser Educacional

128

Fonte: Companhia e Análise Setorial do Ensino Superior Privado, com base em informações periódicas
arquivadas no site da CVM.

d. Eventual sazonalidade
Receitas
Desconsiderando o efeito do nosso crescimento, a sazonalidade das nossas receitas
provenientes das mensalidades e taxas varia com a taxa de evasão e inadimplência de
alunos, que aumenta cumulativamente ao longo do semestre. De modo geral, nossas
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receitas são menores no segundo trimestre, recuperam-se no terceiro trimestre com
novas matrículas e caem novamente no quarto trimestre.
Despesas e Custos
Não existe sazonalidade relevante de nossos custos e despesas, que se mostram
aproximadamente constantes durante o ano. As despesas são geralmente um pouco
menores nos meses de janeiro e dezembro devido às férias escolares.

e. principais insumos e matérias primas, informando:
i.
descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão
sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos
órgãos e da respectiva legislação aplicável
Mantemos bom relacionamento com nossos fornecedores, tais como agência de
publicidade, editoras, empresas de segurança, empresas de telemarketing, empresas de
limpeza, entre outros.

EAD
A prestação de serviços de educação a distância necessita de fornecedores, e parcerias
diferenciadas em relação ao serviço de educação presencial. Destes destaca-se a
necessidade de parceiros tecnológicos relativos à infraestrutura física de TI, de ambientes
virtuais de aprendizagem e parcerias locais dos Polos de ensino a serem abertos.
ii.

eventual dependência de poucos fornecedores

Não há dependência ou vulnerabilidade em relação a qualquer fornecedor, pois atuamos
com uma vasta lista de fornecedores. Em geral, nossos fornecedores são selecionados
com base em propostas de serviços, com o objetivo de identificar aquele que ofereça os
melhores termos e condições para cada negócio.
iii.

eventual volatilidade em seus preços

Não possuímos dependência de insumos e matéria prima, portanto não está sujeita a
volatilidade de preços de mercado.
Nossos gastos com pessoal e encargos sociais, principalmente corpo docente
(professores), representam a maior parte de nosso custo de produtos e serviços
prestados, sendo que para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, tais
gastos representaram 50,9% do total de gastos da empresa (custos + despesas +
depreciação/amortização) e 41,5% da nossa receita líquida.
Nossos professores e funcionários administrativos são representados por sindicatos. As
convenções coletivas regulam a duração da hora-aula, a remuneração mínima, férias e
benefícios diretos dos professores e funcionários administrativos e estão sujeitas à
renegociação anual, podendo ser alteradas substancialmente no futuro.
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a.

montante total de receitas provenientes do cliente

Não há clientes relevantes que sejam responsáveis por mais de 10% da nossa receita líquida total, tendo
em vista que a receita é proveniente do pagamento de mensalidade e de taxas por nossos alunos.

b.

segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Não há clientes relevantes que sejam responsáveis por mais de 10% da nossa receita líquida total, tendo
em vista que a receita é proveniente do pagamento de mensalidade e de taxas por nossos alunos.
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a.
necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico
de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações
O setor de educação superior no Brasil está sujeito à extensa regulamentação governamental (vide abaixo
os órgãos regulatórios, consultivos, comissões e institutos) que tem por objetivo assegurar a qualidade dos
projetos pedagógicos, da infraestrutura das instituições de ensino e do corpo docente, inclusive mediante
controle para a abertura de novas unidades e novos cursos.
Ao longo de nossa história, acreditamos ter adquirido conhecimento e experiência necessários sobre a
legislação e o processo regulatório brasileiro, que nos permite reduzir significativamente o prazo médio
para obtenção de autorizações para novas unidades e cursos que considerarmos abrir.
A responsabilidade do Governo Federal de regulamentar, monitorar e avaliar instituições de ensino superior
e cursos de graduação é exercida pelo MEC, pelo CNE, pelo INEP e pela CONAES.
MEC - Ministério da Educação
O MEC é a autoridade máxima do Ensino Superior no sistema de educação brasileiro, cuja competência
consiste, entre outras prerrogativas, nas seguintes:
(i)
homologar as decisões do CNE a respeito do credenciamento e recredenciamento de instituições de
ensino superior;
(ii)
homologar os instrumentos de avaliação elaborados pelo INEP; os pareceres da CONAES e os
pareceres e propostas de atos normativos do CNE;
(iii)
expedir normas e instruções para o cumprimento de leis, bem como decretos e regulamentos que
preveem questões educacionais; e
(iv)
exercer as funções de regulação e supervisão da educação superior por intermédio de suas
secretarias.
CNE - Conselho Nacional de Educação
O CNE é um órgão assessor consultivo e deliberativo do MEC e compõe-se da Câmara de Educação Básica
(CEB) e da Câmara de Educação Superior (CES), cada qual composta de doze membros indicados pelo
Ministro da Educação e nomeados pelo Presidente da República. O CNE tem competência para, entre
outras, realizar as seguintes atividades:
(i) expedir atos normativos para implementar as diretrizes do MEC, bem como oferecer aconselhamento e
suporte ao MEC em suas atividades e decisões;
(ii) deliberar a respeito dos pedidos de credenciamento e recredenciamento de instituições de ensino
superior e aquelas que oferecem ensino a distância, com base no parecer da secretaria competente;
(iii) recomendar medidas a suas secretarias), inclusive a assinatura de termos de compromisso por
universidades, centros universitários e faculdades que não cumprirem os padrões de qualidade para
credenciamento e recredenciamento;
(iv) aprovar os instrumentos de avaliação para credenciamento de instituições elaborados pelo INEP; e
(v) impor penalidades, tais como suspensão temporária de abertura de novos processos seletivos de
cursos de graduação, suspensão temporária de credenciamento de instituições de ensino superior,
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cassação da autorização de funcionamento de instituições de ensino superior e/ou do reconhecimento
do curso por elas oferecido.
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
O INEP é uma autarquia federal ligada ao MEC, cujo presidente é indicado pelo Ministro da Educação e
nomeado pelo Presidente da República. O INEP tem como responsabilidades, entre outras:
(i) realizar visitas a instituições de ensino superior para avaliações in loco no processo de credenciamento
e recredenciamento de instituições de educação superior e nos processos de autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação e sequenciais;
(ii) realizar as diligências necessárias à verificação das condições de funcionamento das instituições e
cursos, como subsídio para elaboração de parecer da secretaria competente;
(iii) conduzir pesquisa e análise de dados relacionados à educação no Brasil;
(iv) realizar a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes; e
(v) elaborar os instrumentos de avaliação conforme as diretrizes da CONAES.
CONAES - Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
A CONAES é uma comissão sob supervisão do MEC composta de 13 membros, sendo um representante do
INEP, um representante da Fundação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ou
CAPES, três representantes do MEC, um representante do corpo discente das instituições de ensino
superior e um representante do corpo docente de instituições de ensino superior, um representante do
corpo técnico administrativo das instituições de ensino superior, e cinco membros indicados pelo Ministro
da Educação escolhidos entre cidadãos com notório saber científico, filosófico e artístico, e reconhecida
competência em avaliação ou gestão de educação superior. Entre outras atividades, a CONAES tem como
atribuições principais:
(i) coordenar e monitorar o SINAES;
(ii) estabelecer as diretrizes a serem seguidas pelo INEP na elaboração de instrumentos de avaliação de
cursos de graduação e instituições de ensino;
(iii) aprovar os instrumentos de avaliação e submetê-los à homologação pelo Ministro da Educação; e
(iv) submeter a relação dos cursos a serem avaliados pelo Exame Nacional do Desempenho dos
Estudantes- ENADE, à aprovação do Ministro da Educação.

Organização de Instituições de Ensino Superior
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (“LDB”), Lei Federal nº 9.394/96, a
educação superior pode ser oferecida por instituições de ensino superior públicas ou privadas. Uma
instituição de ensino superior privada deve ser controlada, administrada e mantida por uma pessoa física
ou jurídica, denominada entidade mantenedora, responsável pela obtenção de recursos para atender às
necessidades de suas entidades mantidas.
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A entidade mantenedora, como pessoa jurídica, é legalmente responsável por todas as suas entidades
mantidas.
As instituições de ensino superior privadas podem ser:
(i) particulares em sentido estrito: instituições de ensino superior privadas com fins lucrativos criadas e
mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas privadas
(ii) comunitárias: instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas
jurídicas,
inclusive cooperativas de professores e alunos que incluam na sua entidade mantenedora
representantes da comunidade;
(iii) confessionais: instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que
atendem a orientação confessional e ideológica específicas e que incluam na sua entidade mantenedora
representantes da comunidade; ou
(iv) filantrópicas, na forma da lei.
Desde 2004, mediante adesão ao PROUNI, as instituições de ensino superior com fins lucrativos passaram
a gozar também de tratamento fiscal privilegiado. Veja “Programas de Incentivo - Programa Universidade
para Todos - PROUNI”.
De acordo com suas prerrogativas organizacionais e acadêmicas, as instituições de ensino superior podem
ser:
(i) Faculdades: são instituições de ensino públicas ou privadas que oferecem cursos superiores em uma ou
mais áreas de conhecimento; são mantidas por uma única entidade mantenedora e têm administração
e direção específicas. As faculdades podem oferecer cursos em diversos níveis, a saber: cursos de
graduação tradicional, graduação tecnológica, pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto
sensu (mestrado e doutorado). As faculdades não podem estabelecer novas unidades ou criar cursos e
novas vagas sem autorização prévia do MEC;
(ii) Centros Universitários: são instituições de ensino públicas ou privadas que oferecem vários cursos de
ensino superior, programas de extensão universitária e pós-graduação lato sensu e stricto sensu e
devem oferecer oportunidades de ensino e qualificação para seus professores e condições de trabalho
para a comunidade acadêmica. Pelo menos 1/3 do corpo docente de um centro universitário deve ser
composto por mestres e doutores. Além disso, pelo menos 1/5 de seu corpo docente deve ser
composto de professores que trabalham em período integral. Os centros universitários têm autonomia
para criar, organizar e extinguir cursos e programas de ensino superior, assim como remanejar ou
ampliar vagas nos seus cursos existentes no município onde se localiza sua sede, sem autorização
prévia do MEC. Os centros universitários não podem criar unidades fora do município onde se localiza
sua sede; ou
(iii) Universidades: são instituições de educação superior, públicas ou privadas, que oferecem vários cursos
superiores, atividades de extensão e desenvolvimento de pesquisa institucional. Da mesma forma que
os centros universitários, pelo menos 1/3 do corpo docente de uma universidade deve ser composto
por mestres e doutores. Além disso, como requisito adicional àqueles exigidos dos centros
universitários, pelo menos 1/3 de seu corpo docente deve ser composto de professores que trabalham
em regime de tempo integral. As universidades têm autonomia para criar, organizar e extinguir cursos
e programas de ensino superior, assim como remanejar ou ampliar vagas nos seus cursos existentes
no município onde se localiza sua sede, sem autorização prévia do MEC. Adicionalmente, somente as
universidades possuem a prerrogativa de, mediante autorização prévia do MEC, solicitar o
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credenciamento de novas unidades e cursos fora do município onde se localiza sua sede, desde que
dentro do mesmo estado.
A legislação prevê autonomia didática, científica e administrativa a universidades, centros universitários e
faculdades em diferentes graus de forma que outras pessoas e instituições externas não interfiram em sua
administração e nem em suas atividades científicas, culturais, didáticas e curriculares, desde que sejam
seguidas as diretrizes curriculares educacionais brasileiras.
A LDB estabelece que os seguintes poderes, sem prejuízo de outros, sejam garantidos às universidades e
aos centros universitários no exercício de sua autonomia:
(i) criar, organizar e extinguir cursos de ensino superior em suas dependências, sujeito à regulamentação
aplicável;
(ii) estabelecer as grades curriculares para seus cursos e programas, sujeito às diretrizes gerais aplicáveis;
(iii) estabelecer planos, cursos e projetos relativos à pesquisa científica, produção artística e atividades
extracurriculares;
(iv) estabelecer o número de vagas disponíveis;
(v) elaborar e alterar seu estatuto social de acordo com as normas gerais aplicáveis; e
(vi) conceder graus, diplomas e outros títulos.
Credenciamento de Instituições de Ensino Superior e Autorização e Reconhecimento de Curso
O primeiro credenciamento de uma instituição de ensino superior é necessariamente como faculdade. O
credenciamento como universidade ou centro universitário somente é concedido após a instituição ter
operado como faculdade e ter atendido a padrões de qualidade satisfatórios, dentre eles avaliação positiva
pelo SINAES, bem como atender às exigências legais aplicáveis a cada tipo de instituição de ensino
superior, tais como titulação mínima e regime de trabalho do corpo docente.
As IES suportadas pelo tripé formado por três políticas: a de ENSINO, de PESQUISA E de EXTENSÃO tem
seu funcionamento defino pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) que estabelece que o ensino
superior, deverá englobar os seguintes cursos:
(i) Cursos de graduação, incluindo graduação tradicional e tecnológica, que oferecem treinamento
específico e concessão de diplomas aos alunos, abertos aos candidatos que concluíram o ensino médio
ou equivalente e que tenham sido aprovados no processo seletivo ou vestibular;
(ii) Cursos de pós-graduação, incluindo mestrado e doutorado, cursos de especialização, cursos de
aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos que possuam diploma de um curso de graduação e que
atendam às exigências previstas pelas instituições de ensino; e
(iii) Cursos de extensão, entendida como toda atividade acadêmica, técnica ou cultural que não está inclusa
como parte integrante e obrigatória do currículo de graduação e pós-graduação, cujos alunos recebem
certificados. Tais cursos são abertos a candidatos que atendam às exigências estabelecidas, em cada
caso, pelas instituições de ensino.
No tocante a Política de Extensão, ela também e desenvolvida através de programas que visam transferir
para a sociedade conhecimentos e benefícios desenvolvidos intra-muros. Para isto a extensão se
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desenvolve através de tais programas (permanentes ou não) dentre os quais merece grande destaque o
PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL.
Com relação a Política de Pesquisa ela se desenvolve de maneira específica em cada uma das unidades
desde o desenvolvimento de Programas de Iniciação Científica que possuem como objetivo maior iniciar o
aluno na vida científica até o desenvolvimento e implementação de linhas de pesquisa com grande knowhow e reconhecimento da comunidade científica nacional e internacional.
Mesmo depois do credenciamento, por serem instituições de ensino superior, as faculdades dependem da
autorização do MEC para oferecer cursos superiores de graduação. O pedido de autorização enviado pelas
faculdades deve incluir documentos relativos ao projeto pedagógico do curso, informar número de vagas,
lista de professores, períodos, cursos e outros detalhes acadêmicos apropriados.
Dentro de sua autonomia, as universidades e os centros universitários não dependem de autorização do
MEC para criar cursos na cidade em que se localiza sua sede. Eles somente devem informar o MEC a
respeito dos cursos que oferecem para fins de registro, avaliação e reconhecimento posterior. Já as
faculdades, apesar de terem autonomia administrativa, não gozam de autonomia acadêmica e, portanto,
dependem de autorização do MEC para criar novos programas e cursos superiores de graduação.
Adicionalmente, e dentro de sua autonomia, as universidades também podem requerer o credenciamento e
a autorização e/ou reconhecimento de cursos fora do município onde se localiza sua sede (em campus fora
de sede). As unidades e os cursos não localizados na cidade da sede da universidade podem ter autonomia
para lançamentos de novos cursos, desde que dentro do seu estado de origem e autorizados pelo MEC para
operação como campus fora de sede. Centros Universitários também podem requerer operação como
campus fora de sede em seu estado, desde que também com autorização prévia do MEC, porém com limite
de abertura para até 5 cursos.
Uma vez obtida a autorização para um determinado curso, se necessário, as instituições de ensino
superior, inclusive os centros universitários e universidades, também devem requerer seu reconhecimento
como condição para validação nacional do diploma. O pedido de reconhecimento de um curso deve ser feito
após a integralização pela primeira turma do equivalente a 50% da carga horária total do curso, e deve
incluir documentos relativos ao projeto pedagógico, número de alunos, lista de professores, períodos e
outros detalhes acadêmicos aplicáveis.
Convém ressalvar que a autorização e reconhecimento de cursos de graduação em direito, medicina,
odontologia e psicologia, sejam por faculdades, universidades ou centros universitários, está sujeita à
opinião das entidades de classe das referidas profissões.
A autorização e o reconhecimento dos cursos e o credenciamento das instituições de ensino superior
permanecem válidos até o ciclo avaliativo seguinte e devem ser renovados periodicamente, de acordo com
as determinações do MEC, após processo de avaliação regular.
De acordo com a Resolução CES/CNE nº 1, de 8 de junho de 2007, as instituições de ensino superior já
credenciadas perante o MEC não necessitam de credenciamento específico para oferecer cursos de pósgraduação lato sensu, mas são periodicamente avaliadas pela CAPES, conforme o subitem “Avaliação de
Cursos de Pós-graduação” abaixo. Igualmente, cumpre mencionar que os cursos de pós-graduação lato
sensu devem ser cadastrados junto ao INEP no prazo de 60 (sessenta) dias da sua criação sob pena de
descredenciamento da instituição de ensino superior que o criou, nos termos da Portaria nº 328, de 1 de
fevereiro de 2005, do Ministério da Educação.
Nossas instituições de ensino superior são credenciadas junto ao MEC e envidamos nossos melhores
esforços para mantermos todos os credenciamentos e recredenciamentos das Instituições de Ensino
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Superior, bem como o conhecimento e reconhecimento dos nossos cursos, de forma que tomamos as
medidas necessárias para que estes permaneçam válidos.
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior - SINAES
A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, instituiu o SINAES, que tem por objetivo avaliar as instituições de
ensino superior, os cursos de graduação tradicional e graduação tecnológica e o desempenho acadêmico
dos alunos. Os esforços de monitoramento e coordenação do SINAES são realizados pela CONAES. Os
resultados da avaliação de instituições de ensino superior e seus cursos são colocados à disposição do
público pelo MEC. O principal objetivo desse sistema de avaliação é melhorar a qualidade do Ensino
Superior no Brasil. Os resultados dessas avaliações são representados em uma escala de 5 níveis e serão
considerados nos processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos e de
credenciamento e recredenciamento de instituições:
(i) os níveis 4 e 5 expressam condições acima das satisfatórias;
(ii) o nível 3 expressa condições satisfatórias; e
(iii) os níveis 1 e 2 expressam condições insatisfatórias.
Em caso de resultado insatisfatório e após avaliação in loco confirmando a nota atribuída, será celebrado
um protocolo de compromisso entre a instituição de ensino superior e o MEC, contendo, entre outras
disposições: (i) o diagnóstico das condições insatisfatórias; (ii) as providências a serem tomadas para
corrigir as condições insatisfatórias; e (iii) os prazos e metas para recuperação.
O não cumprimento, total ou parcial, das condições previstas no termo de compromisso pode resultar em
uma ou mais penalidades aplicadas pelo MEC, a saber: (i) suspensão temporária da abertura de processo
seletivo de cursos de graduação; (ii) cassação do credenciamento ou recredenciamento da instituição e da
autorização de funcionamento de seus cursos; e (iii) advertência, suspensão ou cassação do mandato dos
coordenadores acadêmicos, no caso de instituições de ensino superior públicas.
Avaliação de Instituições de Ensino Superior
As avaliações externas de instituições de ensino superior são realizadas pelo INEP em duas situações:
quando uma instituição solicita seu primeiro credenciamento e ao final de cada ciclo avaliativo do SINAES.
De acordo com a Portaria nº 300 do MEC, de 30 de janeiro de 2006, as instituições de ensino superior são
avaliadas com base nos seguintes critérios, entre outros: (i) plano de desenvolvimento institucional; (ii)
responsabilidade sócio-institucional; (iii) infraestrutura; (iv) acompanhamento pedagógico do aluno e sua
situação financeira.
Avaliação de Cursos de Graduação Tradicional e Graduação Tecnológica
A avaliação de cursos de graduação é feita no momento do primeiro credenciamento pelo MEC e deve ser
atualizada periodicamente, ao final de cada ciclo avaliativo do SINAES.
De acordo com a Portaria nº 563 do MEC, de 21 de fevereiro de 2006, essa avaliação consiste na análise da
metodologia acadêmica, do corpo docente, dos corpos discente e técnico-administrativo e da infraestrutura
da instituição.
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Avaliação de Cursos de Pós-Graduação
A avaliação do desempenho acadêmico do aluno, do SINAES, é conduzida pelo INEP, que exige que o aluno
se submeta ao ENADE, com o objetivo de verificar o conhecimento e a habilidade técnica do corpo discente.
Cada prova do ENADE é desenvolvida de acordo com o teor e o currículo específicos de cada programa
educacional. Os alunos matriculados em cursos superiores de graduação de bacharelado fazem o ENADE,
no máximo, a cada três anos, sendo permitida a avaliação de apenas parte dos alunos por amostragem.
Neste sistema, os alunos são avaliados ao final do primeiro e do último ano de cada curso. O primeiro
ENADE ocorreu em 2004. Antes do ENADE, havia um exame semelhante chamado Exame Nacional de
Cursos, ou Provão, o qual foi aplicado a alunos matriculados apenas na última série de cada curso superior
e foi realizado no período de 1996 a 2003.
A nota geral de cada turma de alunos é calculada com base na média aritmética ponderada de todos os
alunos de um determinado curso sorteados para o exame. O INEP avalia o desvio padrão da evolução do
aluno em cada curso a fim de compará-lo com os padrões nacionais.
O conceito final de um curso é apresentado pelo MEC após a avaliação do: (i) conceito do ENADE, (ii)
conceito da organização didático-pedagógica, (iii) conceito do corpo docente, e (iv) conceito da
infraestrutura.

Avaliação do Desempenho Acadêmico do Aluno
A avaliação do desempenho acadêmico do aluno é conduzida pelo INEP, que exige que o estudante
concluinte habilitado se submeta ao ENADE.
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE tem por objetivo aferir o desempenho dos
estudantes de cursos de graduação em relação às habilidades e às competências adquiridas em sua
formação, a partir dos conteúdos previstos nas respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais, do Catálogo
Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia e de normas associadas, bem como da legislação de
regulamentação do exercício profissional vigente.
Cada prova do ENADE é desenvolvida de acordo com o teor e o currículo específicos de cada programa
educacional. Os alunos matriculados em cursos superiores de graduação (bacharelados, licenciaturas e
superiores de tecnologia) fazem o ENADE a cada três anos.
Neste sistema, os alunos são avaliados ao final do último ano de cada curso do ciclo correspondente. O
primeiro ENADE ocorreu em 2004 e possui um ciclo avaliativo trienal, considerando a seguinte referência,
conforme a Portaria Normativa nº 19/2017, publicada no Diário Oficial da União no dia 15 de dezembro de
2017: I - Ano I: a) Bacharelados nas áreas de Saúde, Ciências Agrárias e áreas afins; b) Bacharelados nas
áreas de Engenharia; c) Bacharelados na área de Arquitetura e Urbanismo; d) Cursos Superiores de
Tecnologia nas áreas de Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança;
II - Ano II: a) Bacharelados nas áreas de Computação e áreas afins; b) Áreas de avaliação com habilitação
em Bacharelado e Licenciatura; c) Áreas de avaliação com habilitação em Licenciatura; d) Cursos
Superiores de Tecnologia nas áreas de Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação,
Infraestrutura, Produção Industrial; III - Ano III: a) Bacharelados nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas,
Ciências Humanas e áreas afins; e b) Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Gestão e Negócios,
Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design.
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Antes do ENADE, havia um exame semelhante chamado Exame Nacional de Cursos, ou Provão, o qual foi
aplicado a alunos matriculados apenas na última série de cada curso superior e foi realizado no período de
1996 a 2003.
A partir do ENADE vários indicadores que medem o desempenho dos alunos e das instituições de ensino
superior são gerados, sendo os principais: o Índice Geral de Cursos (IGC) e o Conceito Preliminar de Curso
(CPC).
Os indicadores são gerados a partir de cálculos que comparam o desempenho dos alunos e das instituições
de ensino superior com os padrões nacionais. Em resumo, temos como os principais indicadores e conceitos
aferidos e divulgados pelo MEC:
(i)

Conceito Preliminar de Curso (CPC): é composto a partir dos resultados do ENADE e por fatores
que consideram a titulação dos professores, o percentual de docentes que cumprem regime
parcial ou integral (não horistas), recursos didático-pedagógicos, infraestrutura e instalações
físicas. O conceito, que vai de 1 a 5 (sendo 5 o valor máximo), é um indicador preliminar da
situação dos cursos de graduação no país.

(ii)

Conceito de Curso (CC): composto a partir da avaliação in loco do curso pelo MEC, pode
confirmar ou modificar o CPC. Considera as três dimensões relativas à organização
didáticopedagógica, ao perfil do corpo docente e às instalações físicas. A necessidade de
avaliação in loco para a renovação do reconhecimento dos cursos é determinada pelo CPC:
cursos que obtiverem CPC 1 e 2 serão automaticamente incluídos no cronograma de avaliação in
loco. Cursos com conceito igual ou maior que 3 podem ou não receber a visita dos avaliadores.
Em relação às IES, os indicadores informados são o IGC (Índice Geral de Cursos da instituição) e
o Conceito Institucional.

(iii)

IGC: sintetiza em um único indicador a qualidade de todos os cursos de graduação e pósgraduação stricto sensu (mestrado e doutorado) de cada universidade, centro universitário ou
faculdade do país. No que se refere à graduação, é utilizado o CPC dos cursos, e, no que se
refere à pós-graduação, é utilizada a Nota Capes, que expressa os resultados da Avaliação dos
Programas de Pós-graduação, realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes). O IGC vai de 1 a 5 (sendo 5 o valor máximo). O indicador pode ser
confirmado ou alterado pelo Conceito Institucional (CI).

(iv)

Conceito Institucional (CI): composto a partir da avaliação in loco da instituição de ensino
superior pelo MEC, que considera as dez dimensões avaliativas definidas por meio da Lei nº
10.861/2004.

Qualidade dos Serviços Educacionais de Ensino Superior
A qualidade dos serviços educacionais de ensino superior é medida por indicadores determinados pelo MEC.
Para tanto, o MEC avalia regularmente as instituições e os cursos de ensino superior em nível de
graduação, tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade a distância. Deste modo, a avaliação
passa a ser o referencial básico da regulação e da supervisão do ensino superior em nível de graduação.
Com relação ao ensino superior de pós-graduação stricto sensu, a avaliação do MEC dos respectivos
programas compreende um processo de acompanhamento anual e avaliação trienal do desempenho de
todos os programas e cursos que integram o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). Os resultados
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desse processo, expressos pela atribuição de uma nota na escala de “1” a “7”, onde a nota mínima
satisfatória é “3”, fundamentam a decisão do CNE/MEC quanto aos cursos aos quais serão conferidos a
renovação do “reconhecimento” pelo MEC, a vigorar no triênio subsequente.
Transferência de Controle de Entidades Mantenedoras
De acordo com o Decreto nº 9.235/2017, publicado no Diário oficial da União no dia 18 de dezembro de
2017, e com a Portaria Normativa nº 23/2017, publicada no Diário Oficial no dia 22 de dezembro de 2017,
entende-se por transferência de mantença a alteração de mantenedora da IES, com mudança de CNPJ,
bem como a alteração de controle societário ou do negócio jurídico que altera o poder decisório sobre a
mantenedora. É um aditamento ao ato de credenciamento ou recredenciamento da Instituição, que
independe de ato prévio do MEC, devendo ser informada à SERES para fins de atualização cadastral,
observada a legislação aplicável. A transferência de mantença será comunicada ao MEC, no prazo de 60
(sessenta) dias, contado da data de assinatura do instrumento jurídico que formaliza a transferência, e
conterá os instrumentos jurídicos que formalizam a transferência de mantença, devidamente averbados
pelos órgãos competentes, e o termo de responsabilidade assinado pelos representantes legais das
mantenedoras adquirente e cedente. A LDB estabelece também que quaisquer alterações estatutárias na
entidade mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas ao
MEC.
Com relação à transferência de cursos ou programas oferecidos por instituição de educação superior, nos
termos da legislação vigente, são vedadas, uma vez que caracterizarão irregularidade administrativa: (i) a
transferência de cursos entre IES; (ii) a divisão de mantidas; (iii) a unificação de mantidas de
mantenedoras distintas; (iv) a divisão de cursos de uma mesma mantida; e (v) a transferência de
mantença de IES que esteja em processo de descredenciamento voluntário ou decorrente de procedimento
sancionador, ou em relação a qual seja constatada a ausência de oferta efetiva de aulas por período
superior a 24 (vinte e quatro) meses.
Programa Universidade para Todos - PROUNI
O PROUNI é um programa de benefícios fiscais criado pela Medida Provisória nº 213, de 10 de setembro de
2004, posteriormente transformada na Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a
isenção de determinados impostos federais a instituições de ensino superior que concedam bolsas de
estudo integrais e parciais a alunos de baixa renda matriculados em cursos de graduação tradicional e
graduação tecnológica.
As instituições de ensino superior privadas podem aderir ao PROUNI por meio da assinatura de um termo
de adesão válido por dez anos e renovável pelo mesmo período. Esse termo de adesão deve prever o
número de bolsas de estudo a serem oferecidas em cada curso, unidade e turma, e um percentual de
bolsas de estudo para cursos de ensino superior a serem concedidas a indígenas e afro-brasileiros. Para
aderir ao PROUNI, uma instituição de ensino deve:
(a) estar em dia com suas obrigações fiscais; e
(b) cumprir os seguintes requisitos: (i) oferecer no mínimo uma bolsa de estudo integral para cada 10,7
alunos regularmente pagantes devidamente matriculados no final do ano letivo anterior, excluindo
bolsas de estudo integrais concedidas pelo PROUNI ou pela instituição; ou (ii) oferecer uma bolsa de
estudo integral para cada 22 alunos regularmente pagantes em cursos de graduação tradicional e
graduação tecnológica, desde que ela também ofereça 50% ou 25% de bolsas de estudo no valor total
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equivalente a 8,5% da receita anual de alunos pagantes regulares matriculados em um determinado
ano letivo em cursos de graduação tradicional e graduação tecnológica.
A relação entre o número de bolsas de estudo e os alunos regularmente pagantes deve ser observada
anualmente. Se essa relação não for observada durante um determinado ano letivo devido à saída de
alunos, a instituição deve ajustar o número de bolsas de estudo de maneira proporcional para o ano letivo
seguinte.
Segundo a Instrução Normativa SRF nº 456, de 5 de outubro de 2004, que regulamenta atualmente as
referidas isenções, uma instituição de ensino superior privada que aderiu ao PROUNI fica isenta, total ou
parcialmente, dos seguintes impostos, durante o período em que o termo de adesão estiver em vigor:
(i) IRPJ e CSLL, com relação à parcela do lucro líquido proporcional às receitas provenientes de cursos de
graduação tradicional e graduação tecnológica; e
(ii) Cofins e PIS, referentes às receitas provenientes dos cursos de graduação tradicional e graduação
tecnológica.
Se uma instituição de ensino superior solicitar sua exclusão do PROUNI, as isenções fiscais serão suspensas
a partir da data da solicitação e deixarão de ser aplicáveis por todo o período da base de cálculo.
Em 9 de dezembro de 2013, a Receita Federal do Brasil (RFB) publicou a Instrução Normativa RFB nº 1.417
(“IN. 1.417”), de 6 de dezembro de 2013, que altera a Instrução Normativa RFB nº 1.394 (“IN. 1.394”), de
12 de setembro de 2013, e dispõe sobre a isenção do imposto sobre a renda e de contribuições aplicáveis
às instituições que aderirem ao PROUNI.
A IN. 1.394 introduziu novas disposições em relação às isenções fiscais instituídas pelo PROUNI, em
especial à forma de cálculo de referido benefício. Segundo a redação original da IN. 1.394, além de a
isenção fiscal obtida pelas instituições privadas de ensino superior signatárias do PROUNI ser calculada com
base na Proporção da Ocupação Efetiva das Bolsas (“POEB”), a isenção relativa ao IRPJ seria calculada sem
o adicional de 10%.
Entretanto, com alteração do art. 7º, II, trazida pela da IN. 1.417, o cálculo da isenção passa a incluir
também o adicional de 10% do IRPJ, além da alíquota da CSLL. O valor apurado conforme o art. 7º, II da
IN. 1.417 constitui o valor da isenção do IRPJ e da CSLL, respectivamente, que poderá ser deduzido do
IRPJ e da CSLL devidos em relação à totalidade das atividades da Companhia. Nesse sentido, o impacto da
IN. 1394, conforme alterada, na isenção atribuída à Companhia consiste na forma de cálculo da isenção
que leva em consideração a POEB.
Com a edição da IN 1.417, a isenção do IRPJ/CSLL sobre o lucro da exploração da Companhia proporcional
à POEB incluirá também o adicional do IRPJ.
Segundo a Instrução Normativa SRF nº 1.394, que em tese passa a produzir efeitos a partir de 1 de janeiro
de 2014, a isenção fiscal obtida pelas instituições privadas de ensino superior signatárias do PROUNI
deverá ser calculada com base na Proporção Da Ocupação Efetiva Das Bolsas Devidas (“POEB”)1. De modo
a obter a POEB, dispõe a Instrução Normativa SRF nº 1.394, que deverá ser realizado um cálculo que

1 Entende-se por “Proporção da Ocupação Efetiva das Bolsas Devidas”, a razão entre o número de bolsas devidas pela instituição versus bolsas efetivamente preenchidas.
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correspondente à razão entre o (i) valor total das bolsas efetivamente preenchidas2 e (ii) o valor total das
bolsas devidas3, na forma do seguinte procedimento:
(i)

valor total das bolsas integrais ou parciais preenchidas - apura-se o somatório dos valores, das bolsas
integrais, parciais de 50% ou parciais de 25% no âmbito do PROUNI excluídas as bolsas da própria
instituição, observados os descontos concedidos, cujos estudantes bolsistas encontram-se
regularmente matriculados nos cursos no período de apuração dos tributos;

(ii)

valor total das bolsas integrais ou parciais devidas - apura-se o somatório dos valores, da totalidade
de bolsas de estudos integrais, parciais de 50% ou parciais de 25% devidas no âmbito do PROUNI,
excluídas as bolsas da própria instituição, observados os descontos concedidos; e

(iii) POEB = (i) / (ii)
Ademais, a Instrução Normativa SRF nº 1.394, ao dispor acerca do cálculo do valor da isenção fiscal do
IRPJ e da CSLL (POEB, multiplicado pelo lucro da exploração das atividades de ensino superior provenientes
de cursos de graduação ou cursos sequenciais de formação especifica e pela alíquota do IRPJ - 15% e da
CSLL - 9%) desconsiderou a aplicação da alíquota adicional do IRPJ (10%) o que não constava na
regulamentação anterior.
Neste contexto, considerando que a regulamentação da Instrução Normativa SRF nº 456 não prevê a
realização de cálculos limitadores do valor da isenção fiscal, e tendo em vista que as regras instituídas pela
Instrução Normativa SRF nº 1.394 acabam por criar um potencial limitador ao montante da isenção fiscal
que poderá ser usufruído pela Companhia, a aplicação das disposições introduzidas pela Instrução
Normativa SRF nº 1.394 resultará em uma redução do valor da isenção fiscal obtida e, por consequência,
nossos resultados poderão ser afetados.
Não obstante, salientamos que a legalidade das disposições introduzidas pela Instrução Normativa SRF nº
1.394 é passível de questionamentos, tendo em vista que, no ordenamento jurídico brasileiro, uma
instrução normativa da Receita Federal, como regra geral, não pode reduzir ou limitar um benefício fiscal
previsto em lei, como no presente caso.
Por fim, em relação ao PROUNI, somos uma instituição credenciada e, portanto, valemo-nos dos benefícios
concedidos.
Programa de Financiamento Estudantil (FIES)
O Programa de Financiamento Estudantil, ou FIES, criado pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001 é um
programa do MEC para financiar alunos que não podem arcar com o custo total de sua educação. Para
receber os benefícios do FIES, os alunos devem estar regularmente matriculados em uma instituição de
ensino superior privada registrada no FIES que tenha avaliação positiva do MEC. Segundo o FIES, cabe ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a função de agente operador do Programa.
Atualmente, os empréstimos do FIES são concedidos na seguinte ordem de prioridade:
1º - Alunos que recebem bolsa de estudo de 50% do PROUNI;

2 Entende-se por “bolsas efetivamente preenchidas” o número de bolsas de estudo devidas pela instituição de ensino que foram preenchidas, ou seja, que contam com alunos matriculados de acordo com as regras
do PROUNI

.

3. Entende-se por “bolsas devidas” o número de bolsas de estudo oferecidas pelas instituições aderentes ao programa de acordo com o termo de adesão ao PROUNI apresentado por cada instituição, ou seja, o
número de bolsas de estudo oferecidas pela instituição aderente vinculadas ao PROUNI.
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2º - Alunos que recebem bolsas complementares e estão matriculados em cursos considerados prioritários
pelo FIES (licenciatura em química, física, matemática e biologia, bem como cursos de engenharia,
geologia e outros cursos incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos);
3º - Alunos que recebem bolsas complementares e estão matriculados em outros cursos;
4º - Alunos matriculados em instituições de educação superior que aderiram ao PROUNI; e
5º - Outros alunos inscritos em instituições de educação superior que não aderiram ao PROUNI.
Durante o curso de graduação, o aluno deve pagar à instituição de ensino a parcela da mensalidade não
coberta pelo FIES, devendo também pagar, trimestralmente, juros de 3,4% ao ano, incidente sobre o
financiamento, que não poderá exceder o montante de R$50,00 a cada três meses. O pagamento do
principal deverá ser feito após um ano e meio da conclusão do curso. Além disso, passou a ser permitido ao
estudante solicitar o financiamento em qualquer período do ano.
Movimentos Recentes no FIES
A partir de abril de 2015, o Governo Federal emitiu novas portarias normativas e comunicados que
estabeleceram limites para o total de novos contratos do FIES a serem oferecidos aos alunos, bem como
critérios para alocação dessas vagas. Esses critérios vieram a dar prioridade a alocação de novos contratos
para instituições de ensino que oferecem cursos com notas 4 e 5 (conceito de curso), prioridade para as
regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste, e aos cursos nas áreas de licenciatura, saúde e engenharias. As
novas regras também estabeleceram critérios de renda para os alunos, onde alunos com renda familiar de
até 2,5 salários mínimos permaneciam com financiamento integral e acima dessas faixas de renda
passaram a ter financiamento parcial de suas mensalidades, bem como como elevou a taxa de juros dos
novos contratos de 3,4% ao ano para 6,5% ao ano. Como resultado, o número de novos contratos de
financiamento do FIES assinados para o setor de ensino superior como um todo caiu 732 mil contratos em
2014 para 287 mil novos contratos em 2015.
Em 3 de fevereiro de 2016 fevereiro de 2016 assinamos um acordo com o governo prevendo que as
mensalidades de FIES referentes às competências não pagas de 2015, serão quitadas nos próximos 3 anos,
sendo 25% do saldo até junho de 2016, 25% até junho de 2017, e os 50% remanescentes até junho de
2018. O acordo estabelece ainda que os saldos a receber sejam corrigidos pela inflação (IPCA).
No início de 2018, o Governo Federal lançou o novo modelo de financiamento estudantil, denominado
“Novo FIES” que passou a vigorar para todos os novos contratos assinados a partir de 2018.1. As maiores
mudanças nas normas do FIES estão na criação de 3 novas modalidades de contratação do programa que
são:
 FIES 1 – Renda per capita de até 3 salários mínimos e juros zero. Fundo garantidor com recursos da
União. Uma das principais mudanças do Novo Fies, nessa modalidade, é o compartilhamento com as
universidades privadas do risco do financiamento, que no modelo atual fica concentrado no governo.
Ofertará 100 mil vagas por ano a nível Brasil.
 FIES 2 – Renda per capita de até 5 salários mínimos, juros baixos. Terá como fonte de recursos os
Fundos Regionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Serão ofertadas 150 mil vagas em 2018 nas
Regionais de cada Banco.
 FIES 3 – Juros baixos para renda per capita de até 5 salários. BNDES e Fundos Regionais como
garantidores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ofertadas 60 mil vagas por ano a nível Brasil.
O novo programa é dividido entre FIES Público, que é de controle e responsabilidade do Governo Federal, e
FIES Privado (P-FIES), que correspondem ao “FIES 2” e ao “FIES 3” que é controlado por instituições
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financeiras públicas e ou privadas. Com relação ao FIES Público, no momento da adesão ao programa as
IES são obrigadas a aderir ao Fundo Garantidor FIES (FG-FIES) que substitui o FGEDUC. Além da adesão
ao FG-FIES as instituições passam a ter um aumento na exposição de risco no novo programa. Para os
financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, as mantenedoras de IES que aderiram
ao FIES participação do risco do financiamento, como devedoras solidárias, e deverão comprometer-se em
realizar aportes ao FG-FIES por meio de aplicação dos seguintes percentuais sobre os referidos encargos
educacionais: (a) 13% (treze por cento) no primeiro ano, (b) entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e
cinco por cento) do segundo ao quinto ano, (c) a partir do sexto ano da entidade mantenedora no FG-FIES,
o percentual de participação não poderá ser inferior a 10% (dez por cento).
PRONATEC
O PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) foi criado pelo Governo Federal
em 2011 com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica.
A portaria nº 160, de 05 de março de 2013, do Ministério da Educação, dispõe que a habilitação de
unidades de ensino de instituição privada de ensino superior ao PRONATEC estará condicionada ao
atendimento dos seguintes requisitos:
1. atuar em curso de graduação em áreas de conhecimento correlatas a do curso técnico a ser ofertado
ou aos eixos tecnológicos previstos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos; e
2. apresentar, no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, de que trata a Lei nº
10.861, de 18 de fevereiro de 2004, mediante avaliação e cálculo pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição
(“IGC”) igual ou superior a 3 (três).
Para as instituições que não possuem IGC estabelecido, poderá ser utilizado, alternativamente, a
apresentação de Conceito Preliminar de Curso (“CPC”) igual ou superior a 3 (três) em curso de engenharia
ou curso superior de tecnologia.
O PRONATEC proporcionou expansão de nossa base total de alunos entre os anos de 2013 até 2014, que
chegou a atingir a marca de 20.880 alunos em 31 de dezembro de 2013 (21% da nossa base total de
alunos). Porém, a partir do final de 2014, em virtude das mudanças observadas no Ministério da Educação,
o programa sofreu grandes cortes orçamentários, e por consequência não tivemos novos processos
significativos de matriculas de novos alunos, sendo que a expectativa nesse momento é que o PRONATEC
seja um programa praticamente descontinuado no que diz respeito a participação das instituições de ensino
privado. Em 31 de dezembro de 2016, tínhamos cerca de 0,4 mil alunos, em 6 (seis) cursos no PRONATEC.
As informações mais recentes sobre o programa demonstram que os recursos do PRONATEC foram
direcionados ao chamado “Sistema S”, entidades do setor privado que representam segmentos
econômicos, que por sua vez passaram a executar programas de ensino técnico. O Sistema S é composto
pelas seguintes entidades: SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAC - Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial, SESC - Serviço Social do Comércio, SESCOOP - Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo, SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SESI - Serviço
Social da Indústria, SEST - Serviço Social de Transporte, SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte e SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).
Reforma Universitária
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O Congresso Nacional está debatendo atualmente o Projeto de Lei nº 7.200/2006 (também conhecido
como Reforma Universitária) que poderá introduzir mudanças no atual regime regulatório, dentre as quais
podem se destacar, no que se refere às instituições privadas:
(i)
exigência de que pelo menos 70% do capital com direito de voto das sociedades com fins lucrativos
que mantêm as instituições de ensino sejam detidos direta ou indiretamente por brasileiros natos ou
naturalizados;
(ii)

proibição de franquia no setor de ensino superior;

(iii)
entidades mantenedoras de instituições de ensino superior não poderão mais fazer doações a
partidos políticos e candidatos;
(iv)
somente as instituições de ensino superior credenciadas há no mínimo cinco anos e com
desempenho satisfatório na avaliação e supervisão do MEC poderão se tornar universidades e centros
universitários;
(v)
universidades e centros universitários serão obrigados a ter um comitê interno para
fins
acadêmicos e comunitários composto por representantes da comunidade, da comunidade acadêmica e por
representantes da mantenedora limitado a 20% do colegiado; e
(v)
os cursos de graduação com avaliações positivas do MEC poderão aumentar suas vagas em até 50%
sem necessidade de aprovação prévia do MEC.
Se essa reforma for aprovada, as instituições de ensino superior terão dois anos para se adaptar às novas
regras a contar do ano seguinte à publicação da legislação relevante. A reforma ainda está em debate no
Congresso Nacional e não é possível prever se será alterada ou aprovada, nem quais efeitos terá sobre as
instituições de ensino superior privadas e suas entidades mantenedoras.
Autarquia Federal - INSAES
A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei nº 4.372/12, do Poder Executivo, que cria o Instituto
Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior (INSAES), uma autarquia federal dotada de
personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao MEC,
com sede e foro no Distrito Federal e atuação em todo território nacional. O INSAES terá por finalidade
supervisionar e avaliar instituições de educação superior e cursos de educação superior no Sistema Federal
de Ensino, e certificar entidades beneficentes que atuem na área de educação superior e básica.
Se aprovado pelo Congresso Nacional, o futuro INSAES vai substituir o INEP nos processos de avaliação in
loco das instituições de ensino superior, públicas e privadas, e de seus cursos de graduação. O exame de
avaliação de desempenho de estudantes da educação superior, o ENADE, continuará sob a responsabilidade
do INEP e a pós-graduação (mestrado e doutorado) continua sendo avaliada pela CAPES. A proposta é
assinada pelos ministros do Planejamento, da Educação, da Fazenda.
Conforme os argumentos do governo, a criação do INSAES deve-se à necessidade de reestruturar o MEC
para que sejam cumpridas metas de ampliação do acesso ao ensino superior e da qualidade das
faculdades, previstas no novo Plano Nacional de Educação (PNE), em análise no Senado.
Entre outras atribuições, o INSAES poderá autorizar e renovar o reconhecimento de cursos de graduação e
sequenciais. Poderá, também, decretar intervenção em instituições de educação superior.
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Como sanção aos infratores da lei, o INSAES poderá desativar cursos, reduzir o número de vagas,
suspender a autonomia ou descredenciar instituições. Depois de avaliadas, as faculdades poderão receber
advertência ou multas de R$ 5 mil a R$ 500 mil.
Histórico de Relacionamento com Órgãos Governamentais
A nossa Administração entende ter bom relacionamento com o MEC, bem como com os órgãos integrantes
dele ou ligados a ele, como é o caso do CNE, do INEP e do CONAES.
Isso se reflete no curso normal de obtenção das autorizações necessárias para a condução de nossas
atividades, principalmente por nunca termos tido autorização negada.
O conceito de bom relacionamento com o MEC e demais órgãos dele integrantes ou a ele relacionados ou
ligados também pode ser observado pelo recebimento de pontuações satisfatórias dos nossos cursos nos
últimos dois ciclos de avaliação e pela inexistência de disputas ou desentendimentos com o MEC e tais
órgãos que pudessem prejudicar o desenvolvimento de nossas atividades.
Ensino a Distância
O ensino a distância no Brasil é regulamentado pelo artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB (Lei nº 9.394/1996 ou “LDB”), pelo Decreto nº 9.057/2017, publicado no Diário Oficial da
União no dia 26 de maio de 2017; pelo Decreto nº 9.235/2017, publicado no Diário Oficial da União no dia
18 de dezembro de 2017; pela Portaria Normativa nº 11/2017, publicada no Diário Oficial da União no dia
22 de junho de 2017; pela Portaria Normativa nº 23/2017, publicada no Diário Oficial da União no dia 22
de dezembro de 2017; e pela Resolução nº 1, de 11 de março de 2016, publicada no Diário Oficial da União
no dia 14 de março de 2016, que estabelece as Diretrizes e Normas Nacionais para Ofertas de Programas e
Cursos de Educação Superior na modalidade a Distância.
É definido como a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino
e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal
qualificado, políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva
atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos
diversos.
De acordo com a LDB, o ensino a distância goza de tratamento diferenciado, que inclui (i) custos de
transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens, (ii) concessão de
canais com finalidades exclusivamente educativas, e (iii) reserva de tempo mínimo, sem ônus para o poder
público, pelos concessionários de canais comerciais.
A educação a distância pode ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades educacionais:
(i) educação básica, desde que como forma de complementar a aprendizagem ou em situações
emergenciais, (ii) educação de jovens e adultos, respeitadas as especificidades legais pertinentes, (iii)
educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes, (iv) educação profissional, abrangendo
técnicos, de nível médio e tecnológicos, de nível superior, e (v) educação superior, abrangendo cursos
sequenciais, de graduação, de especialização, de mestrado e de doutorado.
Os cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia) poderão ser oferecidos a
distância por instituições de Ensino Superior regularmente credenciadas junto ao MEC.
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De acordo com o Decreto nº 9.057/2017, os processos de credenciamento e recredenciamento
institucional, de autorização, de reconhecimento e de renovação de reconhecimento de cursos superiores
na modalidade a distância serão submetidos à avaliação in loco na sede da instituição de ensino, com o
objetivo de verificar a existência e a adequação de metodologia, de infraestrutura física, tecnológica e de
pessoal que possibilitem a realização das atividades previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional e
no Projeto Pedagógico de Curso.
As instituições de ensino credenciadas para a oferta de educação superior na modalidade a distância que
detenham a prerrogativa de autonomia independem de autorização para funcionamento de curso superior
na modalidade a distância, devendo informar o MEC quando da oferta de curso superior na modalidade a
distância, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de criação do curso, para fins de supervisão, de
avaliação e de posterior reconhecimento.
Apesar de ser caracterizado pela ausência de contato direto entre alunos e professores, a regulamentação
exige que as seguintes atividades sejam desenvolvidas em momentos presenciais (i) avaliação de
estudantes, (ii) estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente, (iii) defesa de trabalhos de
conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente, e (iv) atividades relacionadas a laboratórios
de ensino, conforme o caso. De acordo com o disposto no Decreto nº 5.622 e na Portaria Normativa nº 40,
os momentos presenciais devem ser realizados na sede da instituição de Ensino Superior ou em Polos de
apoio presencial, devidamente credenciados para esta finalidade.
Os cursos e programas a distância devem ser projetados com a mesma duração definida para os
respectivos cursos na modalidade presencial. A avaliação do desempenho do estudante para fins de
promoção, conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados deve ser realizada mediante
cumprimento das atividades programadas, de exames presenciais, que devem ser elaborados pela própria
instituição de ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios definidos no projeto pedagógico do
curso ou programa.
A avaliação dos cursos de educação a distância é realizada da mesma forma que a avaliação dos cursos
presenciais. Sendo identificada qualquer irregularidade ou descumprimento de condições originalmente
estabelecidas, o órgão competente poderá instaurar processo administrativo, em que sejam assegurados a
ampla defesa e o contraditório, e, ao final do processo, caso necessário, aplicar penalidades de: (i)
desativação de cursos e habilitações; (ii) intervenção; (iii) suspensão temporária de atribuições da
autonomia; (iv) descredenciamento; (v) redução de vagas autorizadas; (vi) suspensão temporária de
ingresso de novos estudantes; ou (viii) suspensão temporária de oferta de cursos.
Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos por instituições credenciadas e
registrados na forma da lei, terão validade nacional.
Os convênios e os acordos de cooperação celebrados para fins de oferta de cursos ou programas a
distância entre instituições de ensino brasileiras, devidamente credenciadas, e suas similares estrangeiras,
devem ser previamente submetidos à análise e homologação pelo órgão normativo do respectivo sistema
de ensino, para que os diplomas e os certificados emitidos tenham validade nacional.
Somente instituições de ensino, públicas ou privadas, credenciadas podem oferecer cursos na modalidade a
distância, sendo que compete ao MEC promover os atos de credenciamento das instituições de Ensino Superior, e
às autoridades dos sistemas de ensino estadual e do Distrito Federal promover os atos de credenciamento de
instituições para oferta de cursos a distância no nível básico e, no âmbito da respectiva unidade da Federação,
nas modalidades de educação de jovens e adultos, educação especial e educação profissional. Para atuar fora da
unidade da Federação em que estiver sediada, a instituição deverá solicitar credenciamento no Ministério da
Educação.
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O credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou programas a distância possui prazo de validade
condicionado ao ciclo avaliativo, podendo ser renovado mediante novo processo de filiação. A instituição
credenciada deverá iniciar o curso autorizado no prazo de até doze meses, a partir da data da publicação do
respectivo ato, ficando vedada, nesse período, a transferência dos cursos e da instituição para outra
mantenedora, sendo que caso a implementação de cursos autorizados não ocorra nesse prazo, os atos de
credenciamento e autorização de cursos serão automaticamente tornados sem efeitos.
O ato de credenciamento de instituições para oferta de cursos ou programas a distância define a abrangência de
sua atuação no território nacional, sendo que a solicitação de ampliação da área de abrangência deve ser feita ao
órgão responsável do Ministério da Educação.
Também em conformidade com o Decreto nº 9.057/2017, a oferta de cursos superiores na modalidade a
distância admitirá regime de parceria entre a instituição de ensino credenciada para educação a distância e
outras pessoas jurídicas, preferencialmente em instalações da instituição de ensino, exclusivamente para fins de
funcionamento de polo de educação a distância, e respeitado o limite da capacidade de atendimento de
estudantes. A instituição de ensino deverá manter atualizadas perante o MEC as informações sobre os polos, a
celebração e o encerramento de parcerias, a fim de garantir o atendimento aos critérios de qualidade e
assegurar os direitos dos estudantes matriculados.
Em qualquer modalidade de parceria, a IES credenciada para EAD é responsável pelos cursos por ela
ministrados. Logo, é vedada à pessoa jurídica parceira, inclusive IES não credenciada para EAD, a prática de atos
acadêmicos referentes ao objeto da parceria.

Aplica-se aos cursos ou programas a distância de Ensino Superior as regras de avaliação do Sistema
Nacional de Educação Avaliação da Educação Superior (SINAES).
No caso do Ensino Superior, as universidades e os centros universitários credenciados para oferta de
educação superior a distância poderão criar, organizar e extinguir cursos ou programas de educação
superior nessa modalidade, mediante comunicação ao MEC, sendo que os cursos ou programas criados
somente poderão ser ofertados nos limites da abrangência definida no ato de credenciamento da
instituição.
As faculdades, por sua vez, deverão solicitar ao MEC autorização para abertura de cursos e programas de
educação superior a distância.
Considerando que os cursos superiores a distância devem ser reconhecidos pelo MEC, entendemos cumprir
a regulamentação relativa a nossos cursos superiores a distância em seus aspectos relevantes.
Os cursos e os programas de mestrado e doutorado a distância estarão sujeitos às exigências de
autorização, de reconhecimento e de renovação de reconhecimento previstas na legislação específica em
vigor. Os cursos de pós-graduação a distância foram disciplinados pela Resolução CES/CNE nº 1, de 8 de
junho de 2007 (lato sensu), e pela Resolução CES/CNE nº 7, de 11 de dezembro de 2017, publicada no
Diário Oficial da União no dia 12 de dezembro de 2017 (stricto sensu). As instituições que oferecem cursos
de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) e lato sensu (especialização) deverão ser
obrigatoriamente credenciadas pela MEC e obedecer às exigências de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento dos cursos em questão. Todos esses cursos deverão incluir,
necessariamente, provas presenciais e defesa presencial de monografia ou trabalho de conclusão de curso.

b.
política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões
internacionais de proteção ambiental
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Não desenvolvemos atividades que possam ocasionar danos ambientais relevantes. Desta forma, não
incorremos em custos relevantes para o cumprimento da regulação ambiental. Além disso, não aderimos a
regulamentos e padrões internacionais de projeção ambiental.
Algumas autorizações emitidas por órgãos ambientais podem ser necessárias no âmbito da nossa atuação,
como autorização para supressão de vegetação. Buscamos, durante o desenvolvimento das nossas
atividades, cumprir todos os requisitos e determinações impostos pela legislação e normas ambientais
vigentes.
Antes da aquisição e/ou locação de qualquer imóvel, avaliamos todos os aspectos ambientais relevantes,
com ênfase para a eventual existência de mananciais, árvores, vegetação e a eventual ocorrência de áreas
de preservação permanente e solicitamos aos órgãos ambientais todas as licenças e autorizações
necessárias. Todos os custos relativos ao cumprimento da regulamentação ambiental à qual estamos
sujeitos são considerados nos estudos de viabilidade de nossos empreendimentos.
Para mais informações sobre nossas atividades de Responsabilidade Social e Ambiental, consulte o item
“7.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes - Atividades de Responsabilidade Social
e Ambiental”.
c.
dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties
relevantes para o desenvolvimento das atividades
No Brasil, adquire-se a propriedade de uma marca somente pelo registro validamente expedido pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), sendo então assegurado ao titular seu uso exclusivo
em todo o território nacional durante o prazo de dez anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos,
para uma determinada classe de produtos ou serviços.
Durante o processo de registro, o depositante tem apenas uma expectativa de direito para a utilização das
marcas depositadas para a identificação de seus produtos e serviços.
Atualmente somos titulares de marcas registradas ou em processo de registro no Brasil junto ao INPI em
nome próprio ou em nome de nossas subsidiárias. Nossas principais marcas são:
Grupo Ser Educacional, Faculdade Maurício de Nassau; Faculdade Joaquim Nabuco, Escola Técnica Maurício
de Nassau, Escola Técnica Joaquim Nabuco, Colégio Maurício de Nassau, Instituto Maurício de Nassau,
Universidade Joaquim Nabuco, Universidade Maurício de Nassau, Grupo Universitário Maurício de Nassau,
Business School Maurício de Nassau, Escola Maurício de Nassau, Centro de Educação Profissional Maurício
de Nassau, Instituto Joaquim Nabuco, Seja Nassau, Nassau FM, Rádio Maurício de Nassau, TV Maurício de
Nassau, Rádio Nassau, TV Nassau, Instituto de Pesquisa Maurício de Nassau, Veritas IMN Instituto Maurício
de Nassau, Maratona Internacional Maurício de Nassau, Maratona Maurício
de Nassau, Escola Joaquim
Nabuco, Centro de Educação Profissional Joaquim Nabuco, Ser Educacional, Instituto Ser Educacional,
Uninassau Veritas Centro Universitário Maurício de Nassau, Centro Universitário do Recife. Universidade da
Amazônia (UNAMA), Faculdade Integrada dos Tapajós (FIT) e Universidade de Guarulhos (UNG).
Possuímos apenas uma marca registrada contendo a expressão “Ser Educacional”, qual seja, a marca
“Grupo Ser Educacional”. Nossos demais processos de registro de marca envolvendo essa expressão junto
ao INPI estão suspensos, sob análise, em decorrência de um conflito com outras marcas similares e
precedentes.
Disponibilizamos cursos “cobranded” online para os nossos alunos, através de uma parceria entre a Ser
Educacional e o Grupo Editorial Nacional Participações S/A. Ademais, utilizamos a plataforma da Blackboard

JUR_SP - 1000165900v5 5302004.407839

PÁGINA: 145 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

do Brasil Serviços de Tecnologia em Educação Ltda. para o oferecimento de outros serviços educacionais
online desde 01 de janeiro de 2016.
Ainda sobre nossas plataformas digitais, temos uma parceria com o Grupo A Educação S.A. para
disponibilização de uma biblioteca virtual e um ambiente online de aprendizado, além de parcerias com a
Sagah Educação S.A. para EAD e com o Portal Educação para cursos no formato e-learning.
Finalmente, parte do nosso material didático é fornecido pela ETB – Editora Técnica do Brasil Ltda.
Não dependemos de patentes, licenças, concessões, franquias ou contratos de royalties relevantes para o
desenvolvimento das nossas atividades.
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

a.
receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na
receita líquida total do emissor
Toda a nossa receita é atribuída a clientes do nosso país sede, uma vez que as nossas atividades estão
restritas ao território nacional.
A tabela abaixo mostra a nossa receita líquida para os períodos indicados:

Prestação de
Serviço de Educação

2018

2017

2016

∆%
2018
x
2017

∆%
2017
x
2016

∆%
2016
x
2015

Receita Bruta

1.847.993 1.640.922 1.426.045

12,6%

15,1%

10,6%

Receita Líquida

1.262.486 1.231.785 1.125.380

2,5%

9,5%

10,3%

b.
receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na
receita líquida total do emissor
Não aplicável, pois as nossas atividades estão restritas ao território nacional.

c.
receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total
do emissor
Não aplicável, pois as nossas atividades estão restritas ao território nacional.
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

Não aplicável, pois as nossas atividades estão restritas ao território nacional.
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7.8 - Políticas Socioambientais

a.

se o emissor divulga informações sociais e ambientais

Não divulgamos informações socioambientais. Entretanto, possuímos uma política de sustentabilidade
interna, que pauta a nossa intervenção em atividades de inclusão social, desenvolvimento social e
econômico, defesa do meio ambiente, memória cultural, de produção artística e do patrimônio cultural.

b.

a metodologia seguida na elaboração dessas informações

A nossa política de sustentabilidade está delineada de modo a pautar suas diretrizes e direcionamentos
estratégicos nos oito critérios de excelência estabelecidos pela Fundação Nacional de Qualidade - FNQ, a
saber:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Liderança
Estratégias e planos
Clientes
Sociedade
Informações e conhecimentos
Pessoas
Processos
Resultados

c.

se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

Apesar de não serem auditadas ou revisadas por entidades independentes, as informações constantes da
nossa política de sustentabilidade passam por um rigoroso processo interno entre as áreas até chegar a sua
aprovação final.

d.
a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações
Não aplicável, tendo em vista que não divulgamos informações socioambientais.
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7.9 - Outras Informações Relevantes

Aprovação de credenciamentos de novas unidades e de EAD da Ser Educacional
Em 2018, no segmento de ensino superior presencial, o Ministério da Educação (MEC) aprovou o credenciamento de 13
novas faculdades, com isso, nós passamos de 73 unidades credenciadas em 31 de dezembro de 2017 para 86 em 31 de
dezembro de 2018, um crescimento de 17,8%, tornando-se uma das empresas com maior capilaridade no ensino superior
privado brasileiro. Ainda no segmento do ensino superior presencial, a Ser Educacional também conseguiu o
credenciamento de sua unidade Joaquim Nabuco do Recife como Centro Universitário, permitindo que a agora
denominada UNINABUCO tenha autonomia para abertura de novos cursos e unidades em toda a cidade.
No segmento de EAD, foram aprovados o EAD da UNINASSAU de Maceió e da UNAMA de Belém. Em 20 de junho de
2017, foi publicada a Portaria Normativa do MEC de nº 11, que estabeleceu a nova regulação para o segmento, através
do Novo Marco Regulatório do EAD, que definiu normas para o credenciamento e oferta de cursos EAD, em conformidade
com o Decreto Presidencial nº 9.057, de 25 de maio de 2017, e, dentre outras, garantiu autonomia às Instituições de
Ensino (IES) credenciadas junto ao MEC para expansão de seus polos EAD, desde que seguissem determinados
parâmetros de qualidade de ensino. Como resultado, nós expandimos significativamente o número de polos em operação,
passando de 15, em 31 de dezembro de 2016, para 205 polos em plena capacidade de captação de alunos em 31 de
dezembro de 2018, um aumento em sua rede de 1.267% em apenas 24 meses e, por consequência, nós expandimos
significativamente a abrangência e capilaridade nesse segmento de ensino superior.

Núcleos de Fomento à Responsabilidade Social
Instituto de Pesquisa Maurício de Nassau - Pesquisas
Objetivo: O Instituto de Pesquisa Maurício de Nassau, entidade sem fins lucrativos, tem como objetivo desenvolver
pesquisas educacionais, científicas, políticas, econômicas e sociais e divulgar informações que contribuam para a
compreensão da realidade do Estado de Pernambuco e do Brasil.
Instituto Ser Educacional - Ações Sociais e de Responsabilidade Social, Eventos e Campanhas Educativas
Objetivo: O Instituto Ser Educacional, entidade sem fins lucrativos e devidamente qualificada como OSCIP, tem como
objetivo desenvolver projetos sociais de demanda espontânea e induzida nas mais variadas áreas de atuação da
instituição, bem como promover, apoiar e estimular ações de Responsabilidade Social do Grupo Ser Educacional.

Atividades de Responsabilidade Social e Ambiental
Incentivo à Cultura
O Grupo Ser Educacional valoriza a tradição e cultura, promovendo ações de incentivo e resgate da cultura regional por
meio do patrocínio de diversos shows, festas locais (Ex.: São João, Carnaval, Círio de Nazaré), das atividades
desenvolvidas pelo Instituto do Frevo, do apoio a peças teatrais e de dança, entre outros.
Política de Sustentabilidade
A política de sustentabilidade do Grupo Ser Educacional está delineada de modo a pautar suas diretrizes e
direcionamentos estratégicos nos oito critérios de excelência estabelecidos pela Fundação Nacional de Qualidade - FNQ,
a saber:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Liderança
Estratégias e planos
Clientes
Sociedade
Informações e conhecimentos
Pessoas
Processos
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7.9 - Outras Informações Relevantes

(viii)

Resultados

Ao longo de uma década de existência o Grupo Ser Educacional tem se destacado por seu empenho e investimento na
realização de sua Política de Responsabilidade Social, pautando sua intervenção em atividades de inclusão social,
desenvolvimento social e econômico, defesa do meio ambiente, memória cultural, de produção artística e do patrimônio
cultural.
Algumas iniciativas merecem destaque, como as atividades de cultura de paz, participação política, ações humanitárias
(Haiti e mata sul), que envolvem alunos e sociedade civil, trotes universitários, faculdade na comunidade, ações de
sensibilização e conscientização social, Instituto de Pesquisa Maurício de Nassau e Instituto Janguiê Diniz.
Dentro das ações de cultura de paz destacam-se as caminhadas pela paz, o programa Gente Que Faz a Paz, o programa
de Empoderamento Econômico para Jovens Mulheres em parcerias com a Nike Foundation, o programa de contador de
homicídio, o posto de recolhimentos de armas de fogo, o banco de DNA dos familiares de desaparecidos políticos, entre
outras ações realizadas por nós.
Dentre as ações humanitárias ganharam evidência a Corrente Solidária Haiti e o Comitê Ecumênico de apoio às vítimas
das chuvas em Pernambuco, cuja campanha arrecadou mais de 400 toneladas de alimentos e mantimentos para as
vítimas da chuva da zona da mata norte em Pernambuco.
Somos também protagonistas de campanhas de doação de sangue, órgãos, tecido e medula óssea. Entre os prêmios
recebidos, merece destaque o Troféu Amigo do Transplante, prêmio concedido pela Secretaria de Saúde de Salvador e o
Sistema Estadual de Transplante de Órgãos às instituições que, destacam no incentivo a doação de órgãos e tecidos.
Participamos em parceria com Governo do Estado de Pernambuco e a Prefeitura do Recife do projeto Praia Sem
Barreiras, que tem o intuito de possibilitar que pessoas com deficiência tenham acesso à praia. Por esse projeto,
recebemos o Voto de Aplauso, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, através do
requerimento de nº 1977/2013.
Entre as homenagens protagonizadas pelo Grupo Ser Educacional, destaca-se também o Prêmio Maria da Penha, que foi
concedido às mulheres pernambucanas que se destacaram na luta pelo direito das mulheres e contra a violência sofrida
por estas.
Há três anos o Grupo Ser Educacional, vem apoiando a execução do Projeto Pirueta Circo Social, cujo trabalho é
realizado com adolescentes e jovens da comunidade de Santo Amaro, Recife - PE, numa perspectiva de elevação da
autoestima e inserção social deste público, por meio da arte circense.
Parte de nossas atividades de responsabilidade social é realizada em conjunto com o Instituto Ser Educacional, que
atualmente é o braço de apoio do Grupo Ser Educacional nessa frente de trabalho do nosso grupo.
O Instituto Ser Educacional desenvolve em parceria com o Instituto Janguiê Diniz, o Programa Gente de Futuro, cujo
objetivo é preparar e formar mulheres empreendedoras de áreas carentes da Comunidade de Santo Amaro, Recife - PE.

Esportes
O Grupo trabalha e investe fortemente no esporte como instrumento de formação do cidadão. A UNINASSAU é hepta
campeã dos Jogos Universitários de Pernambuco, bicampeã brasileira dos Jogos Universitários (JUBs) e bicampeã do
Troféu Eficiência CBDU, consolidando assim como umas das melhores instituições do esporte universitário do país, com
vários atletas tendo participado dos jogos pan-americanos e olímpicos.
Nestes anos de existência, vários atletas já se formaram e se destacaram na vida esportiva e profissional. Dentro dessa
filosofia, o Grupo criou, no Recife, a Maratona Internacional Maurício de Nassau, que estará na sua quarta edição.
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8.1 - Negócios Extraordinários

Nos exercícios sociais de 2016, 2017 e 2018 não houve aquisições ou alienações de quaisquer ativos
relevantes, que não se enquadrassem como operação normal em nossos negócios.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

Não ocorreram alterações significativas na forma de condução dos nossos negócios nos últimos três exercícios
sociais.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
Não ocorreram celebrações de contratos relevantes, por nós e nossas controladas, que não estejam
diretamente relacionados com nossas atividades operacionais nos últimos três exercícios sociais.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 8 do Formulário de Referência.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

As informações acerca dos bens do nosso ativo não circulante relevantes encontram-se nos itens 9.1(a), 9.1(b) e
9.1(c) deste Formulário de Referência. Além dos ativos discriminados nos referidos itens, não existem outros bens do
ativo não circulante que julguemos relevantes.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Imóvel da Univeritas - Anápolis

Brasil

GO

Anápolis

Alugada

Imóvel da Faculdade Joaquim Nabuco - Maceió

Brasil

AL

Maceió

Alugada

Imóvel da Faculdade Joaquim Nabuco – João Pessoa

Brasil

PB

João Pessoa

Alugada

Imóvel da Faculdade Maurício de Nassau – Ananindeua

Brasil

PA

Ananindeua

Alugada

Imóvel da Unama Rio Branco

Brasil

AC

Rio Branco

Alugada

Imóvel da Faculdade Maurício de Nassau – Mossoró

Brasil

RN

Mossoró

Alugada

Imóveis da Faculdade Maurício de Nassau – Aracaju

Brasil

SE

Aracaju

Alugada

Imóveis da Faculdade Maurício de Nassau - São Luís

Brasil

MA

São Luís

Própria

Imóveis da Faculdade Maurício de Nassau - Teresina

Brasil

PI

Teresina

Alugada

Imóveis da Faculdade Maurício de Nassau - Aliança

Brasil

PI

Teresina

Alugada

Imóveis da Faculdade Maurício de Nassau - Parnaíba

Brasil

PI

Parnaíba

Alugada

Imóveis da Faculdade Maurício de Nassau - Juvêncio Terra

Brasil

BA

Vitória da Conquista

Alugada

Imóveis da Faculdade Maurício de Nassau - Fortaleza

Brasil

CE

Fortaleza

Alugada

Imóveis da Faculdade Mauricio de Nassau - Cabo de Santo Agostinho

Brasil

PE

Cabo de Santo Agostinho

Alugada

Imóveis da Faculdade Joaquim Nabuco Recife

Brasil

PE

Recife

Alugada

Imóveis da Maurício de Nassau – Olinda

Brasil

PE

Olinda

Alugada

Imóveis da Unama

Brasil

PA

Belém

Alugada

Imóvel da UNINASSAU Recife - Centro Universitário Maurício de Nassau do Recife

Brasil

PE

Recife

Própria

Imóveis da UNG

Brasil

SP

Guarulhos

Alugada

Imóveis da Unama

Brasil

PA

Santarém

Alugada

Imóveis da Faculdade Maurício de Nassau - João Pessoa

Brasil

PB

João Pessoa

Alugada

Imóveis da Faculdade Mauricio de Nassau - Jaboatão dos Guararapes

Brasil

PE

Jaboatão dos Guararapes

Alugada

Imóvel da Maurício de Nassau – Olinda

Brasil

PE

Olinda

Própria

Imóveis da Universus Veritas

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Alugada

Imóvel da Faculdade Maurício de Nassau - Petrolina

Brasil

PE

Petrolina

Alugada

Imóvel da Unama Boa Vista

Brasil

RR

Boa Vista

Alugada

Imóveis da Faculdade Maurício de Nassau - Parnamirim

Brasil

RN

Parnamirim

Alugada

Imóvel da Unama Porto Velho

Brasil

RO

Porto Velho

Alugada

Imóvel da Unama Marabá

Brasil

PA

Marabá

Alugada

Imóveis da Universus Veritas de Belo Horizonte

Brasil

MG

Belo Horizonte

Alugada
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Imóveis da UNINASSAU Recife - Centro Universitário Maurício de Nassau do Recife

Brasil

PE

Recife

Alugada

Imóveis da Faculdade Joaquim Nabuco Paulista

Brasil

PE

Paulista

Alugada

Imóvel da Faculdade Maurício de Nassau – Caruaru

Brasil

PE

Caruaru

Alugada

Imóvel da Faculdade Maurício de Nassau - Campina Grande

Brasil

PB

Campina Grande

Alugada

Imóveis da Faculdade Maurício de Nassau – Salvador

Brasil

BA

Salvador

Alugada

Imóvel da Faculdade Maurício de Nassau - Lauro de Freitas

Brasil

BA

Lauro de Freitas

Alugada

Imóveis da Faculdade Maurício de Nassau – Natal

Brasil

RN

Natal

Alugada

Imóveis da Faculdade Maurício de Nassau – Maceió

Brasil

AL

Maceió

Alugada

Imóveis da Faculdade Maurício de Nassau – Belém

Brasil

PA

Belém

Alugada

Imóvel da Faculdade Maurício de Nassau - Sobral

Brasil

CE

Sobral

Alugada

Imóvel da Faculdade Maurício de Nassau - Garanhuns

Brasil

PE

Garanhuns

Alugada

Imóvel da Faculdade Maurício de Nassau – Juazeiro do Norte

Brasil

CE

Juazeiro do Norte

Alugada

Imóvel da Faculdade Joaquim Nabuco - Maracanaú

Brasil

CE

Maracanaú

Alugada

Imóveis da Faculdade Maurício de Nassau – Manaus

Brasil

AM

Manaus

Alugada

Imóveis da Faculdade Maurício de Nassau – Petrolina

Brasil

PE

Petrolina

Alugada
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Nome de domínio na internet

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

“Universidade Maurício 25/03/2028
de Nassau” registro nº
828159947

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

"ceubennett.com.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Indeterminado
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

“Faculdade Maurício de 02/05/2027
Nassau” registro nº
824811321

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

“Faculdade Maurício de 08/05/2027
Nassau” registro nº
825769612

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Marcas

“Escola Mauricio de
Nassau” registro nº
829620257

20/07/2020

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

“Escola Técnica
Mauricio de Nassau”
registro nº 829620265

20/07/2020

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Nome de domínio na internet

"compartilhenassau.co Indeterminado
m.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"concursoflex.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"concursoflex.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

"UNAMA
25/05/2023
UNIVERSIDADE DA
AMAZONIA" registro nº
816371903

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

"UNG" registro nº
830661301

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

26/03/2023
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Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

"UNG UNIVERSIDADE 26/03/2023
GUARULHOS" registro
nº 830661310

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Nome de domínio na internet

"enadeconsciente.com. Indeterminado
br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"entaofaznassau.com"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Indeterminado
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Nome de domínio na internet

"jts.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"semprenassau.com.br Indeterminado
"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"sempreunama.com.br" Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Nome de domínio na internet

"sempreung.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"sereduc.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"sereducacional.com.br Indeterminado
"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Nome de domínio na internet

"juvencioterra.edu.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"learningflex.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Marcas

"UNIVERITAS" registro 10/07/2028
nº 911757457

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que estamos violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Consequência da perda dos direitos

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

"UNIVERSIDADE
UNIVERITAS" registro
nº 911757732

10/07/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que estamos violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

"FACULDADE
UNIVERITAS" registro
nº 911757945

10/07/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que estamos violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"learningflex.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Marcas

"CENTRO
UNIVERSITÁRIO
UNIVERITAS" registro
nº 911758313

10/07/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que estamos violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

"FACULDADE
VERITAS" registro nº
911758429

Marca requerida em
13/10/2016

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que estamos violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

"UNIVERITAS
CENTRO
UNIVERSITÁRIO
UNIVERSUS
VERITAS" registro nº
911825975

31/07/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que estamos violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

"UNIVERITAS
FACULDADE
UNIVERSUS
VERITAS" registro nº
911826114

31/07/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que estamos violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

“Universidade Joaquim 25/03/2028
Nabuco” registro nº
828159939

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

"UNIVERITAS
CENTRO
UNIVERSITÁRIO
UNIVERSUS
VERITAS" registro nº
912134020

28/08/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que estamos violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Nome de domínio na internet

"learningflix.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

"UNIVERITAS
CENTRO
UNIVERSITÁRIO
UNIVERSUS
VERITAS" registro nº
912134330

28/08/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que estamos violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

“Centro de Educação
Profissional Mauricio
de Nassau” registro nº
829620273

20/07/2020

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

“Instituto Joaquim
Nabuco” registro nº
830074775

23/11/2020

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

“Seja Nassau” registro
nº 901244473

21/12/2020

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Marcas

“Veritas IMN Instituto
Maurício de Nassau”
registro nº 902314599

06/11/2022

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Nome de domínio na internet

"sereducation.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"esbj.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"estrelanassau.com.br" Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"estudeflex.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"estudeflex.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Nome de domínio na internet

"maratonamauricioden
assau.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Marcas

“Ser Educacional”
registro nº 901568627

07/11/2027

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Marcas

“ESBJ ENSINO
SUPERIOR BUREAU
JURÍDICO” registro nº
825769639

11/03/2028

No âmbito administrativo os pedidos deregistro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

“Instituto de Pesquisa
Mauricio de Nassau”
registro nº 902314777

06/11/2022

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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“Maratona Internacional 09/04/2023
Maurício de Nassau”
registro nº 902743309

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

“Maratona Maurício de
Nassau” registro nº
902743368

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

09/04/2023
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"maratonamauricioden
assau.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Marcas

Pedido de Registro no
INPI para “Escola
Joaquim Nabuco”
registro nº 829620230

22/07/2024

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Marcas

"Centro de Educação
Profissional Joaquim
Nabuco” registro nº
829620249

22/07/2024

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

“Faculdade Joaquim
Nabuco” registro nº
829405887

22/12/2019

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Nome de domínio na internet

"estudeflix.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"estudeflix.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"estudolivre.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"facjoaquimnabuco.co
m.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"faculdadealianca.com. Indeterminado
br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"faculdadealiança.com. Indeterminado
br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"faculdadecerto.com.br Indeterminado
"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"faculdadejoaquimnabu Indeterminado
co.com.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"faculdademauricioden Indeterminado
assau.com.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

PÁGINA: 184 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Nome de domínio na internet

"faculdademileto.com.b Indeterminado
r"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"faculdadeuniverso.edu Indeterminado
.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"fade.edu.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Indeterminado

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"falaainassau.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"falainassau.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"fapteresina.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"fauni.edu.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"fescnet.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"fidesa.tmp.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"fmn.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"fmn.edu.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"ftb-se.edu.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"grifenabuco.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"grifenassau.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"grupoeducacionalser.c Indeterminado
om"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"grupomauriciodenassa Indeterminado
u.com.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"icesnet.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"ies-pa.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Nome de domínio na internet

"mauricionassau.com.b Indeterminado
r"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"mauricionassau.edu.br Indeterminado
"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Marcas

“UNINASSAU Vertias
Centro Universitário
Maurício de Nassau”
registro nº 904968359

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

07/07/2025

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"mbafit.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"mbajoaquimnabuco.co Indeterminado
m"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"mbajoaquimnabuco.co Indeterminado
m.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"mbaunama.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"mbaunama.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"mbaung.com "

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"mbaung.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"mbauninassau.com.br" Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"minhavidadeestudante Indeterminado
.com"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"minhavidadeestudante Indeterminado
.com.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"portalfap.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"posfit.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"posgraduacaofit.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"posgraduacaofit.com.b Indeterminado
r"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"posgraduacaojoaquim Indeterminado
nabuco.com"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"posgraduacaojoaquim Indeterminado
nabuco.com.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"posgraduacaounama.c Indeterminado
om"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"posgraduacaounama.c Indeterminado
om.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"posgraduacaoung.com Indeterminado
.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"posgraduacaouninass Indeterminado
au.com.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"posjoaquimnabuco.co Indeterminado
m"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"posjoaquimnabuco.co Indeterminado
m.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"posunama.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"posunama.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"posung.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"posuninassau.com.br" Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"radiounama.radio.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Indeterminado

Consequência da perda dos direitos
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"regulacaomec.com.br" Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"sereducation.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"sergrupoeducacional.c Indeterminado
om"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"sergrupoeducacional.c Indeterminado
om.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"testeenem.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"tvunama.tv.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"umn.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"unama.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"unama.edu.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

PÁGINA: 203 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"unamafm.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"unamafm.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"ung.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"unibennett.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"unibennett.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"uniconecta.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Nome de domínio na internet

"unimauriciodenasau.c Indeterminado
om"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"unimauriciodenassau. Indeterminado
com.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"unimauricionassau.co
m.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Indeterminado

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos
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Nome de domínio na internet

"uninassau.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"uninassau.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"univeritas.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"univeritas.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"universidademauriciod Indeterminado
enassau.com"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"universidademauricion Indeterminado
assau.com"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

PÁGINA: 208 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Nome de domínio na internet

"universidademauricion Indeterminado
assau.com.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"zoofit.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"zoofitunama.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"zoofitunama.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"zoounama.com"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"zoounama.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

"uninabuco.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Marcas

"UNINASSAU
INSTITUTO DE
PESQUISAS" registro
nº 912532955

Marca requerida em
16/10/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Marcas

"TUTOR GUARDIÃO"
registro nº 912709510

06/11/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

"UNINASSAU" registro 18/12/2028
nº 913306843

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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"UNINABUCO" registro 18/12/2028
nº 913307653

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

"OVERDRIVES”
registro nº 915230194

No âmbito administrativo os pedidos deregistro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marca requerida em
15/08/2018
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Marcas

"BIKE SEM
BARREIRAS" registro
nº 913363588

18/12/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

"$B SUPER BOLSA"
registro nº 911870083

14/08/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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"SER MENOR
Marca requerida em
APRENDIZ" registro nº 06/06/2016
911137637

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

"SER APRENDIZ
LEGAL" registro nº
911138102

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marca requerida em
06/06/2016
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"SER JOVEM
Marca requerida em
APRENDIZ" registro nº 08/06/2016
911150064

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

"SER PROFISSIONAL Marca requerida em
DO FUTURO" registro 08/06/2016
nº 911153004

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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"APRENDIZ NASSAU" 02/05/2028
registro nº 911153268

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

"APRENDIZ NABUCO" 02/05/2028
registro nº 911153314

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Marcas

"CHEF
UNIVERSITÁRIO"
registro nº 911637508

03/07/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

"UNICHEF" registro nº
911639268

14/08/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Marcas

"OVERDRIVES”
registro nº 915230372

Marca requerida em
15/08/2018

No âmbito administrativo os pedidos deregistro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

"CHEF SOCIAL
UNINASSAU" registro
nº 911640371

31/07/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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"UNAMA
25/05/2023
UNIVERSIDADE DA
AMAZONIA" registro nº
816371806

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

"UNAMA
21/08/2027
UNIVERSIDADE DA
AMAZÔNIA" registro nº
826310230

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

PÁGINA: 220 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

"UNAMA FACULDADE 12/12/2027
DA AMAZÔNIA"
registro nº 910018456

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

"UNAMA
14/02/2028
UNIVERSIDADE DA
AMAZÔNIA" registro nº
910326363

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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"APRENDIZ UNAMA"
registro nº 911224653

15/05/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

"ZOO UNAMA" registro Marca requerida em
nº 913955655
22/12/2017

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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"UNG UNIVERSIDADE 19/06/2027
GUARULHOS" registro
nº 825616409

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

"UNG" registro nº
825616417

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

07/12/2020
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Marcas

"UNGSP
UNIVERSIDADE
GRANDE SÃO
PAULO" registro nº
831046201

27/12/2026

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

"UNGSP
UNIVERSIDADE
GRANDE SÃO
PAULO" registro nº
831046210

21/02/2027

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Marcas

"UNG SP" registro nº
831091029

11/11/2024

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

"UNG SP" registro nº
831091037

11/11/2024

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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"UNG UNIVERSIDADE 22/05/2022
GUARULHOS" registro
nº 830250093

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

"UNG" registro nº
830250107

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

03/01/2022
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"UNG UNIVERSIDADE 05/03/2023
COMPLETA" registro
nº 830468900

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

"UNG UNIVERSIDADE 05/03/2023
COMPLETA" registro
nº 830468919

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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"UNG UNIVERSIDADE 26/03/2023
COMPLETA" registro
nº 830661298

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos decaducidade, parcial ou total, na hipótese da
marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além o já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Contrato de transferência de
tecnologia

Domínio
Indeterminado
"mauriciodenassau.edu
.br" em nome de ESBJ
- Ensino Superior
Bureau Jurídico

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Contrato de transferência de
tecnologia

Domínio
Indeterminado
"joaquimnabuco.edu.br
" em nome de
Faculdade Joaquim
Nabuco

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Contrato de transferência de
tecnologia

Domínio
"sereducacional.com"
em nome de ESBJ Ensino Superior
Bureau Jurídico

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Contrato de transferência de
tecnologia

Domínio
"uninassau.edu.br" em
nome de ESBJ Ensino Superior
Bureau Jurídico

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"mauriciodenassau.co
m.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Nome de domínio na internet

"sejanassau.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"sejanassaunaofacapor Indeterminado
menos.com.br"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"semprenabuco.com.br Indeterminado
"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Marcas

“Business School
Mauricio de Nassau”
registro nº 829620290

20/07/2020

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

“Escola Técnica
Joaquim Nabuco”
registro nº 829620222

20/07/2020

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Marcas

“Grupo Universitário
Maurício de Nassau”
registro nº 829620281

20/07/2020

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

“Instituto Ser
Educacional” registro
nº 902815199

27/02/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Marcas

“Grupo Ser
Educacional” registro
nº 902939220

25/02/2024

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

“Instituto Ser
Educacional” registro
nº 902952641

23/01/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Marcas

“Instituto Ser
Educacional” registro
nº 902952684

14/02/2028

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Nome de domínio na internet

"alianca.edu.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"aprendiznabuco.com.b Indeterminado
r"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.
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Nome de domínio na internet

“mauriciodenassau.edu Indeterminado
.br”

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

“joaquimnabuco.edu.br” Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

“sereducacional.com”

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

17/02/2016

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos
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Nome de domínio na internet

“uninassau.edu.br”

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

"aprendiznassau.com.b Indeterminado
r"

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Marcas

“Maratona Internacional 10/06/2024
Mauricio de Nassau”
registro nº 903242702

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Nome de domínio na internet

"bolsista.com.br"

Indeterminado

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionado à (i) Não há como quantificar o impacto. Em caso de
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, perda do nome do domínio, deveremos cessar a
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
utilização do nome de domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Marcas

"OVERDRIVES
ACELERADORA”
registro nº 915230674

Marca requerida em
15/08/2018

No âmbito administrativo os pedidos deregistro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Marcas

“Instituto Mauricio de
Nassau” registro nº
827786115

20/11/2027

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

Marcas

“Faculdade Joaquim
Nabuco” registro nº
827786123

20/11/2027

No âmbito administrativo os pedidos de registro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

"REVISTA DE
06/11/2028
PROFISSÕES” registro
nº 912470666

No âmbito administrativo os pedidos deregistro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.

"REVISTA DE
06/11/2028
PROFISSÕES” registro
nº 912470860

No âmbito administrativo os pedidos deregistro sob análise do
INPI podem ser negados. Os registros de marca já concedidos
podem ser contestados, como por exemplo, através de
processos de nulidade, na hipótese de um registro ter sido
concedido em desacordo com a Lei 9.279/96 ou, ainda, através
de requerimentos de caducidade, parcial ou total, na hipótese
da marca não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para
assinalar todos os produtos ou serviços contidos no certificado
de registro. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do
registro de diversas de nossas marcas, não é possível
assegurar que terceiros não venham a alegar que estamos
violando seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham alguma vitória. A manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao INPI. O pagamento das devidas taxas é
imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular.

Não há como quantificar o impacto além do já
descrito abaixo. A perda dos direitos sobre as
marcas implica a impossibilidade de impedir
terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre a marca.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros.
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Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

ABES - Sociedade
Baiana de Ensino
Superior Ltda.

32.697.294/0001-49

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

BA

Salvador

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Promoção do ensino supeior, presencial
ou a distânica, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Valor mercado
31/12/2018

-10,911798

0,000000

0,00

31/12/2017

-10,908401

0,000000

0,00

31/12/2016

7,149186

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

46.072.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2012 de acordo com a nossa estratégia de expansão nacional.
ADEA – Sociedade de
Desenvolvimento
Educacional Avançado
Ltda.

07.991.012/0001-74

-

Controlada

Brasil

AL

Maceió

Valor mercado
31/12/2018

-86,595350

0,000000

0,00

31/12/2017

10,765709

0,000000

0,00

31/12/2016

-2,356436

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

5.125.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2009 de acordo com a nossa estratégia de expansão nacional.
CENESUP - Centro
Nacional de Ensino
Superior Ltda.

05.474.470/0001-00

-

Controlada

Brasil

PB

João Pessoa

Valor mercado
31/12/2018

33,731907

0,000000

0,00

31/12/2017

20,778403

0,000000

0,00

31/12/2016

9,502453

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

151.434.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2007 de acordo com a nossa estratégia de expansão nacional.
Centro de Educação
11.166.100/0001-09
Continuada Mauricio de
Nassau Ltda.

-

Controlada

Brasil

PE

Recife

Valor mercado
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CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

31/12/2018

102,396313

0,000000

0,00

31/12/2017

7,001972

0,000000

0,00

31/12/2016

56,965944

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Valor contábil 31/12/2018

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

2.196.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa constituída pelo Grupo de acordo com a nossa estratégia de expansão nacional.
Centro de Educação
Profissional BJ Ltda.

07.166.553/0001-68

-

Controlada

Brasil

PE

Recife

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Valor mercado
31/12/2018

3,289173

0,000000

0,00

31/12/2017

19,356597

0,000000

0,00

31/12/2016

29,064039

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

2.261.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa constituída de acordo com a nossa estratégia de expansão nacional.
Centro de Ensino
Superior Piauiense FAP Teresina

03.371.400/0001-00

-

Controlada

Brasil

PI

Teresina

Valor mercado
31/12/2018

-8,195133

0,000000

0,00

31/12/2017

20,260951

0,000000

0,00

31/12/2016

2,827024

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

23.693.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2013 de acordo com a nossa estratégia de expansão nacional.
Centro Integrado de
Educação Superior do
Piauí Ltda. - FAP
Aliança

07.228.846/0001-22

-

Controlada

Brasil

PI

Teresina

Valor mercado
31/12/2018

37,349637

0,000000

0,00

31/12/2017

14,384807

0,000000

0,00

31/12/2016

3,556288

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

13.816.000,00
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CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

BA

Lauro de Freitas

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2013 de acordo com a nossa estratégia de expansão nacional.
CETEBA - Centro de
04.073.841/0001-80
Ensino e Tecnologia da
Bahia Ltda.

-

Controlada

Brasil

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Atividades voltadas para consultoria em
gestão empresarial e gestão de crédito
educativo.

100,000000

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Valor mercado
31/12/2018

-12,510975

0,000000

0,00

31/12/2017

37,615787

0,000000

0,00

31/12/2016

45,445670

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

17.937.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2008 de acordo com estratégia de expansão nacional da Companhia.
Educred Administradora 08.803.583/0001-09
de Crédito Educativo e
Cobrança Ltda

-

Controlada

Brasil

PE

Recife

Valor mercado
31/12/2018

-16,451613

0,000000

0,00

31/12/2017

-85,398021

0,000000

0,00

31/12/2016

-0,887021

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

259.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2012 de acordo com a nossa estratégia de expansão nacional.
Faculdade Joaquim
06.044.991/0001-90
Nabuco de Olinda Ltda.
- FASE

-

Controlada

Brasil

PE

Olinda

Valor mercado
31/12/2018

42,987543

0,000000

0,00

31/12/2017

-2,379704

0,000000

0,00

31/12/2016

-3,753405

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

13.315.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2014 de acordo com a nossa estratégia de expansão.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Faculdade Joaquim
07.508.313/0001-02
Nabuco de São
Lourenço da Mata Ltda

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

PE

São Lourenço da Mata

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Atividades de clinica de fisioterapia,
psicologia e psicanálise, enfermagem e
conta com profissionais de nutrição.

100,000000

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Valor mercado
31/12/2018

-2,234637

0,000000

0,00

31/12/2017

0,280112

0,000000

0,00

31/12/2016

-0,557103

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

3.500.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2014 de acordo com a nossa estratégia de expansão.
Faculdade Maurício de
Nassau de Belém Ltda

10.625.332/0001-15

-

Controlada

Brasil

PA

Belém

Valor mercado
31/12/2018

39,493043

0,000000

0,00

31/12/2017

3,496503

0,000000

0,00

31/12/2016

-0,342268

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

34.890.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2012 de acordo com a nossa estratégia de expansão nacional.
FMN Clinica Escola de 08.866.479/0001-55
Fisioterapia, Psicologia,
Enfermagem e Nutrição
Ltda.

-

Controlada

Brasil

PE

Recife

Valor mercado
31/12/2018

-188,165680

0,000000

0,00

31/12/2017

9,385113

0,000000

0,00

31/12/2016

39,189189

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

-298.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2012 de acordo com a nossa estratégia de expansão nacional.
Instituto Campinense
de Ensino Superior
Ltda.

05.933.016/0001-70

-

Controlada

Brasil

PB

Campina Grande

Valor mercado
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

31/12/2018

-7,385524

0,000000

0,00

31/12/2017

5,621750

0,000000

0,00

31/12/2016

16,716033

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Valor contábil 31/12/2018

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

212.390.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2007 de acordo com a nossa estratégia de expansão nacional.
Instituto de Ensino
63.182.539/0001-29
Superior Juvêncio Terra
Ltda.

-

Coligada

Brasil

BA

Vitória da Conquista

Promoção do ensino superior, presencial
ou à distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Escola de aviação civil.

100,000000

Valor mercado
31/12/2018

17,367350

0,000000

0,00

31/12/2017

58,553957

0,000000

0,00

31/12/2016

15,723173

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

13.847.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2013 de acordo com a nossa estratégia de expansão nacional.
Instituto Santareno de
Educação Superior –
FIT

05.410.725/0001-71

-

Controlada

Brasil

PA

Santarém

Valor mercado
31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2014 de acordo com a nossa estratégia de expansão.
Nassau Escola de
Aviação Civil Ltda.

15.505.070/0001-79

-

Controlada

Brasil

PE

Recife

Valor mercado
31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

PE

Recife

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Empresa adquirida em 2013 de acordo com a nossa estratégia de expansão.
Overdrives Coworking
Escritórios Virtuais

31.360.587/0001-73

-

Coligada

Brasil

Promoção de consultoria em tecnologia da
informação/ aceleradora de startups.

100,000000

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Valor mercado
31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

-60.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa criada em 2018 de acordo com a nossa estratégia de longo prazo de inovação e de preparação de uma transformação digital da Companhia.
Sociedade de Ensino
06.787.789/0001-59
Superior e de Pesquisa
de Sergipe Ltda SESPS

-

Controlada

Brasil

SE

Aracaju

Valor mercado
31/12/2018

6,204489

0,000000

0,00

31/12/2017

19,018123

0,000000

0,00

31/12/2016

42,115559

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

49.589.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2012 de acordo com a nossa estratégia de expansão nacional.
Sociedade de Ensino
Superior Piauiense
Ltda. - Fap Parnaíba

03.190.773/0001-76

-

Controlada

Brasil

PI

Parnaíba

Valor mercado
31/12/2018

-20,736667

0,000000

0,00

31/12/2017

35,226504

0,000000

0,00

31/12/2016

-0,022533

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

23.779.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2013 de acordo com a nossa estratégia de expansão nacional.
Sociedade Educacional 06.083.327/0001-50
Carvalho Gomes Ltda.

-

Controlada

Brasil

RN

Natal
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Valor mercado
31/12/2018

13,000602

0,000000

0,00

31/12/2017

1,980704

0,000000

0,00

31/12/2016

3,903510

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

33.803.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2009 de acordo com a nossa estratégia de expansão nacional.
Sociedade Paulista de
Ensino e Pesquisa S/S
Ltda.

04.302.037/0001-25

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Promoção do ensino superior, presencial
ou distância, de pesquisa e de extensão
universitária.

100,000000

Valor mercado
31/12/2018

-8,936599

0,000000

0,00

31/12/2017

-5,008859

0,000000

0,00

31/12/2016

16,804865

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

157.190.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2015 de acordo com a nossa estratégia de expansão.
Sociedade Universitária 12.213.159/0002-54
Mileto Ltda. - FAMIL

-

Controlada

Brasil

RN

Parnamirim

Valor mercado
31/12/2018

-7,279937

0,000000

0,00

31/12/2017

-5,387154

0,000000

0,00

31/12/2016

14,148681

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

5.846.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2015 de acordo com a nossa estratégia de expansão.
União de Ensino
Superior do Pará –
UNAMA

15.752.686/0001-44

-

Controlada

Brasil

PA

Belém

Valor mercado
31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

0,00
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Denominação Social

CNPJ

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

31/12/2016

Código CVM

0,000000

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

0,000000

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

PE

Recife

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2014 de acordo com a nossa estratégia de expansão.
Uninassau
Participações S.A.

18.570.214/0001-69

-

Controlada

Brasil

Escola de aviação civil.

100,000000

Valor mercado
31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

31.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa adquirida em 2013 de acordo com a nossa estratégia de expansão.

PÁGINA: 247 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

9.2 - Outras Informações Relevantes
Com relação ao quadro 9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos
imobilizados, ressaltamos que para as unidades nas quais são ministrados cursos de
forma presencial, nós priorizamos a locação de imóveis de terceiros, realizando as
adaptações necessárias nos prédios. Por esta razão, as contas mais expressivas no nosso
ativo imobilizado referem-se a benfeitorias em prédios de terceiros, que trata de
aplicação de recursos na construção e adaptação dos imóveis.
O nosso ativo imobilizado também é composto por móveis e utensílios, acervo de
bibliotecas, instalações, equipamentos de informática, máquinas e equipamentos,
refletindo principalmente a operação dos campi.
A tabela a seguir resume a abertura do nosso ativo imobilizado consolidado nos períodos
de 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016:

Composição do Ativo Imobilizado
Computadores

2018

2017

2016

14.320

16.013

16.673

Edificações e Benfeitorias

255.924

254.833

223.365

Propriedades em Arrendamentos Mercantis

181.526

194.309

207.108

84.537

71.543

56.465

1.203

755

438

Aeronaves

18.848

20.562

22.277

Movéis e Utensílios

23.288

22.625

20.272

Livros

38.232

34.321

30.606

Terrenos

25.257

25.257

24.605

Total em Operações

643.135

640.218

601.809

Obras em Andamento

46.756

26.617

22.708

689.891

666.835

624.517

Equipamentos e Instalações
Veículos

Total

JUR_SP - 26996871v5 5302004.407839
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As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos Diretores da Companhia e se
baseiam nas demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2016, 2017 e 2018. As avaliações e opiniões aqui constantes traduzem a visão e percepção
dos Diretores sobre as atividades, negócios e desempenho da Companhia.
Assim como nas demonstrações financeiras auditadas da Companhia, os itens e informações incluídos neste
quadro 10 do formulário estão expressos na moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia
atua (“moeda funcional”). Com isso, exceto quando expresso de forma diferente, as informações são
apresentadas em reais (milhares), que é a moeda funcional da Ser Educacional S.A. e de todas as suas
controladas e coligadas.
Os Diretores destacam que as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia foram preparadas e
estão sendo apresentadas conforme as práticas adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPCs”), e conforme as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS - International Financial Reporting Standards), emitidos pelo IASB (International
Accounting Standard Board).
a.

condições financeiras e patrimoniais gerais:

Em 31 de dezembro de 2018, a rede de instituições de ensino da Companhia era composta por 60
unidades, localizadas nas regiões Nordeste e Norte, regiões estas que os Diretores acreditam apresentar
maior potencial de crescimento em razão de possuírem as menores taxas de penetração do ensino
superior, e nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e das unidades credenciadas, conforme plano de
expansão orgânica da Companhia.
No final de 2018, a Companhia ampliou sua atuação tendo aprovado junto ao Ministério da Educação 114
novos cursos em unidades existentes, um aumento de 7,6% na base de cursos comparado a 2017, e
credenciado 13 novas unidades de ensino presencial nas cidades de Patos (PB), Imperatriz (MA), Campinas
(SP), Betim (MG), Itabuna (BA), Caxias do Sul (RS), Florianópolis (SC), São Bernardo do Campo (SP), São
José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Contagem (MG), Belo Horizonte (MG) e Londrina (PR). A
Companhia credenciou duas faculdades como centros universitários: a UNINASSAU de Salvador, que
obteve Conceito Institucional 5 (nota máxima) e a UNAMA Santarém, com Conceito Institucional 4, que
permite à Companhia a autonomia para abertura de novas unidades e cursos nesses municípios, além de
maior potencial de reconhecimento local dessas instituições de ensino. Com isso, em 31 de dezembro de
2018, a Companhia possuía 2 universidades e 8 centros universitários.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia contava com um total de 150.209 alunos, dos quais 141.596
estavam matriculados em cursos de graduação universitária, sendo 127.837 alunos na modalidade
graduação presencial e 13.759 alunos matriculados na modalidade de graduação por ensino a distância
(EAD), 8.358 alunos matriculados em cursos de pós-graduação, sendo 5.235 alunos na modalidade
presencial e 3.123 alunos na modalidade por ensino a distância, e 255 alunos matriculados em cursos
técnicos.

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia contava com um total de 152.423 alunos, dos quais 143.407
estavam matriculados em cursos de graduação universitária, sendo 133.945 alunos na modalidade
graduação presencial e 9.462 alunos matriculados na modalidade de graduação por ensino a distância
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(EAD), 8.689 alunos matriculados em cursos de pós-graduação, sendo 6.433 alunos na modalidade
presencial e 2.256 alunos na modalidade por ensino a distância, e 327 alunos matriculados em cursos
técnicos.
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia contava com um total de 147.862 alunos, dos quais 137.194
estavam matriculados em cursos de graduação universitária, sendo 131.092 alunos na modalidade
graduação presencial e 6.102 alunos matriculados na modalidade de graduação por ensino a distância
(EAD), 10.306 alunos matriculados em cursos de pós-graduação, sendo 9.501 alunos na modalidade
presencial e 805 alunos na modalidade por ensino a distância, e 362 alunos matriculados no PRONATEC.
Na opinião dos Diretores, a Companhia apresentou expressivo crescimento no número de alunos de
graduação e em receita líquida nos últimos anos, tendo em vista que entre 31 de dezembro de 2011 a 31
de dezembro de 2018, a sua base de alunos de graduação presencial cresceu a uma taxa composta anual
(CAGR) de 20,9%. Adicionalmente, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, em virtude de um
ambiente político e econômico desafiador para o Brasil, a Companhia apresentou redução de 4,6% em sua
base de alunos de graduação presencial, comparada com a base de alunos em 31 de dezembro de 2017.
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia apresentou crescimento de 2,2% em sua
base de alunos de graduação presencial, comparada com a base de alunos em 31 de dezembro de 2016.
A receita líquida da Companhia cresceu a uma taxa composta anual (CAGR) de 31,7% entre o exercício
social findo em 31 de dezembro de 2011 e o exercício social findo em 31 e dezembro de 2018. Com relação
aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, a Companhia
registrou uma receita líquida de R$ 1.231.785 mil e R$ 1.262.486 mil, respectivamente, representando um
crescimento de 2,5%. Com relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 e o período de 31
de dezembro de 2017, a Companhia registrou uma receita líquida de R$ 1.125.380 mil e R$ 1.231.785 mil,
respectivamente, representando um crescimento de 9,5%.
Nos anos fiscais findos em 31 de dezembro de 2017 e 2018, a margem EBITDA Ajustada da Companhia foi
de 26,9% e 25,4%, respectivamente, e nos períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e 2017, a
margem EBITDA Ajustada da Companhia foi de 31,5% e 26,9%, respectivamente. Os Diretores destacam
que a administração financeira da Companhia é focada na rentabilidade e na excelência da gestão, refletida
na qualidade dos indicadores financeiros da Companhia, tais como: (i) geração de fluxo de caixa
operacional, (ii) controle de capital de giro e (iii) controle da carteira de recebíveis e inadimplência da
Companhia.
A tabela a seguir demonstra os principais indicadores financeiros e operacionais da Companhia para os
períodos indicados:
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Exercício Social Encerrado em

(R$ mil)

Receita Líquida

31 de

31 de

31 de

dezembro

dezembro

dezembro

de 2018

de 2017

de 2016

% Variação

18x17

17x16

16x15

1.262.486

1.231.785

1.125.380

2,49%

9,46%

10,30%

Lucro Bruto

685.496

675.140

613.994

1,53%

9,96%

13,12%

EBITDA (1)

309.604

321.125

357.272

-3,59%

-10,12%

30,30%

EBITDA Ajustado (2)

320.130

331.500

354.102

-3,43%

-6,38%

23,97%

Lucro Líquido

201.279

197.475

230.448

1,93%

-14,31%

43,08%

127.837

133.945

131.092

-4,56%

2,18%

5,73%

5.235

6.433

9.501

-18,62%

-32,29%

-8,54%

183

229

362

-20,09%

-36,74%

-87,95%

16.954

11.816

6.907

43,48%

71,07%

108,04%

133.446

29.205

99.259

356,93%

-70,58%

0,00%

172.772

285.655

249.529

-39,52%

14,48%

0,00%

Caixa e Equivalentes de Caixa

314.731

279.286

62.036

12,69%

350,20%

0,00%

Títulos e Valores Mobiliários

606.167

632.427

337.547

-4,15%

87,36%

0,00%

Número Final de Alunos
Graduação
Número Final de Alunos PósGraduação
Número Final de Alunos
Cursos Técnicos
Número Final de Alunos
Ensino a Distância
Empréstimos e Financiamento de
Curto Prazo
Empréstimos e Financiamento de
Longo Prazo

(1) O EBITDA segundo disposições da Instrução CVM nº 527 expedida em 4 de outubro de 2012, que dispõe sobre a forma de divulgação voluntária do
EBITDA pelas companhias abertas, pode ser conciliado com as demonstrações financeiras como segue: lucro líquido acrescido do imposto de renda e
contribuição social, resultado financeiro, e despesas com depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro segundo
as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como
medida operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez e não deve ser considerado como base para
distribuição de dividendos. Outras companhias podem calcular o EBITDA de maneira diferente de nós.
(2) O EBITDA Ajustado corresponde à soma do EBITDA com (a) resultado financeiro das receitas com multas e juros sobre as mensalidades, (b) custos
e despesas não recorrentes, compostos pelos gastos ligados a fusões e aquisições de empresas, os quais não impactariam a geração usual de caixa; e
(c) os aluguéis mínimos são compostos pelos contratos de aluguel registrados como arrendamentos financeiros pelo CPC 06, os gastos destes
arrendamentos não transitam pelo EBITDA da Companhia, sendo incorporados ao EBITDA Ajustado.

Na visão dos Diretores, a despeito das adversidades enfrentadas durante o exercício social de 2018, tais
como: (i) crescimento da economia brasileira abaixo do esperado, em especial das regiões Norte e
Nordeste, (ii) desaceleração da confiança dos consumidores e uma melhoria mais lenta das taxas de
desemprego, além da (iii) forte retração observada nos programas governamentais, principalmente com
relação ao FIES, que apresentou atraso significativo em seu processo de captação, durante o primeiro
semestre do ano, prejudicando mercados relevantes de atuação da Companhia, os resultados econômicofinanceiros demostram que a Companhia conseguiu, com sucesso, sustentar crescimento moderado de
receita líquida e do lucro líquido, na comparação entre os exercícios de 2017 e 2018, bem como realizou
movimentos importantes em seu plano de crescimento orgânico, com a abertura de 14 novos campi,
crescimento de 30% em sua base de campis presenciais, passando de 46 campi em operação para 60 e da
operacionalização de 86 novos polos de ensino a distância (EAD), um aumento de 72%, passando de 119
polos em operação em dezembro de 2017 para 205 polos em 2018, mantendo-se firme em sua estratégia
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de se tornar uma empresa com alcance nacional, com forte presença nas regiões Nordeste e Norte e
relevante nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil.
Os Diretores destacam que a Companhia monitora o seu endividamento com base no índice de
alavancagem financeira consolidado. Esse índice corresponde à dívida líquida da Companhia dividida por
seu resultado líquido ajustado pelo resultado financeiro, impostos sobre a renda, depreciação, exaustão e
amortização e outros itens (EBITDA Ajustado). A dívida líquida da Companhia, por sua vez, corresponde ao
total de empréstimos e financiamentos, somado ao total de compromissos a pagar, subtraído do montante
de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários.
Os Diretores destacam que a Companhia monitora de forma sistemática o seu nível de endividamento, o
que evita a necessidade de contratação de financiamentos emergenciais para cobertura de liquidez não
prevista. Na opinião dos Diretores, a Companhia tem recursos de liquidez e capital suficientes para cobrir
os seus custos e despesas operacionais, e dívidas de outros valores a serem pagos nos próximos anos,
embora não seja possível garantir que tal situação permanecerá inalterada. Os Diretores acreditam ser
possível contrair empréstimos para financiar as atividades da Companhia, englobando investimentos e
aquisições a taxa de juros razoáveis.
O índice de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2018, diminuiu em comparação ao exercício de
31 de dezembro de 2017, em virtude de uma maior geração de caixa operacional em 2018 e do pagamento
de compromissos a pagar e empréstimos e financiamentos, parcialmente compensado pelo maior volume
de pagamento de dividendos e pelo plano de recompra de ações executado durante o exercício 2018. Já em
31 de dezembro de 2017, o índice de alavancagem financeira diminuiu em comparação ao exercício de 31
de dezembro de 2016, em virtude do aumento de capital efetuado pela Companhia junto a seus acionistas,
concluído em 7 de novembro de 2017, no valor de R$391,644 mil. Os investimentos em aquisições de
outras instituições de ensino, foram parcialmente compensados pela geração de resultados operacionais
por conta do aumento no número de alunos matriculados.
Exercício Social Encerrado em
(R$ mil)

Total de empréstimos e financiamentos bancários
Total de Debêntures
Total de compromissos a pagar
Menos: caixa e equivalentes de caixa
Menos: Títulos e valores mobiliários
Caixa (Dívida) líquido

Total do patrimônio líquido
Total do patrimônio líquido adicionado a dívida líquida
Índice de alavancagem financeira
Índice de liquidez corrente
Caixa (Dívida) líquido / EBITDA Ajustado (udm)

31 de

31 de

31 de

dezembro

dezembro

dezembro

de 2018

de 2017

de 2016

(88.850)

(113.979)

(196.298)

(217.368)

(200.881)

(152.490)

(117.454)

(144.286)

(168.935)

314.731

279.286

62.036

606.167

632.427

337.547

497.226

452.567

(118.140)

1.470.543

1.508.390

950.400

973.317

1.055.823

1.068.540

51,1%

42,9%

(11,1%)

2,81

4,29

1,92

1,54

1,37

(0,33)

PÁGINA: 252 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido da Companhia era de R$1.470.543 mil, o que significa
uma redução de 2,5%, quando comparado com o patrimônio líquido registrado em 31 de dezembro de
2017, de R$1.508.390 mil.
Em 31 de dezembro de 2017, o patrimônio líquido da Companhia era de R$1.508.390 mil, o que significa
um aumento de 58,7%, quando comparado com o patrimônio líquido registrado em 31 de dezembro de
2016, de R$950.400 mil.
Em 31 de dezembro de 2016, o patrimônio líquido da Companhia era de R$950.400 mil, o que significa um
aumento de 25,5%, quando comparado com o patrimônio líquido registrado em 31 de dezembro de 2015,
de R$757.233 mil.
b.

estrutura de capital:

Os Diretores acreditam que a Companhia possui estrutura de capital adequada para sustentar as suas
operações, bem como nível adequado de alavancagem financeira.
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social integralizado da Companhia era equivalente a R$987.549 mil,
não tendo ocorrido alterações, quando comparado com o capital social registrado em 31 de dezembro de
2017. Em 31 de dezembro de 2017, o capital social integralizado da Companhia era equivalente a
R$987.549 mil, um aumento de 162% em relação ao capital social de R$377.048 mil registrado em 31 de
dezembro de 2016, em função das seguintes operações de aumento do capital: (i) aumento do capital
social da Companhia, sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização das reservas de lucro,
aprovada na AGE de 15 de agosto de 2017; e (ii) aumento de capital no valor de R$ 391.644.172,80
(trezentos e noventa e um milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e
oitenta centavos), mediante a emissão, por subscrição privada, dentro do limite do capital autorizado, de
13.598.756 (treze milhões, quinhentas e noventa e oito mil, setecentas e cinquenta e seis) ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Ações”), ao preço de emissão de R$ 28,80
(vinte e oito reais e oitenta centavos) por ação, fixado nos termos do artigo 170, parágrafo primeiro, inciso
III, da Lei das Sociedades por Ações, com base na cotação média ponderada das Ações nos pregões da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) realizados entre 11 de agosto de 2017 (inclusive) e 11 de setembro de
2017 (inclusive), aplicando-se um deságio de 0,06% (seis centésimos por cento), que é compatível com
práticas de mercado. Os recursos captados foram integralmente destinados ao capital social da Companhia,
conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de setembro de 2017.
A relação verificada entre caixa (dívida) líquido e o patrimônio líquido da Companhia foi de 51,1%, 42,9% e
(11,1%), em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, respectivamente, a qual a Diretoria acredita ser
adequada para a condição da Companhia que se prepara para buscar oportunidades para realizar futuras
aquisições.
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo da dívida bruta da Companhia era de R$423.672 mil, sendo que os
compromissos a pagar oriundos de atividades de investimentos somavam R$117.454 mil, os empréstimos
e financiamentos totalizavam R$88.850 mil e debêntures totalizavam R$217.368 mil. A posição de caixa e
títulos e valores mobiliários era de R$920.898 mil.
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo da dívida bruta da Companhia era de R$459.146 mil, sendo que os
compromissos a pagar oriundos de atividades de investimentos somavam R$144.286 mil, os empréstimos
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e financiamentos totalizavam R$113.979 mil e debêntures totalizavam R$200.881 mil. A posição de caixa e
títulos e valores mobiliários era de R$911.713 mil.
Em 4 de outubro de 2017, a Companhia emitiu R$ 200.000 mil em sua segunda emissão de debêntures
simples em duas séries, sendo a primeira no valor de R$ 100.mil, com vencimento único em 15 de
setembro de 2019 e taxa de juros equivalente a 100% do CDI+0,65%, e a segunda, também no montante
de R$100.mil, com taxa de juros de CDI+1,35% ao ano, com pagamentos semestrais a partir de março de
2020 e vencimento em 15 de setembro de 2021. Os recursos captados foram utilizados para pagamento de
sua primeira emissão de debentures simples realizada em 2015, pagamento de outros financiamentos e
reforço de capital de giro.
Em 31 de dezembro de 2016, o saldo da dívida bruta da Companhia era de R$517.723 mil, sendo que os
compromissos a pagar oriundos de atividades de investimentos somavam R$168.935 mil, os empréstimos
e financiamentos totalizavam R$196.298 mil e debêntures totalizavam R$152.490 mil. A posição de caixa e
títulos e valores mobiliários era de R$399.583 mil.
Em fevereiro de 2016, a Companhia assinou um acordo com o governo prevendo que as mensalidades de
FIES referentes às competências não pagas de 2015, serão quitadas nos próximos 3 anos, sendo 25% do
saldo até junho de 2016, 25% até junho de 2017, e os 50% remanescentes até junho de 2018. O acordo
estabelece ainda que os saldos a receber sejam corrigidos pela inflação (IPCA).
c.

capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos:

Os Diretores da Companhia acreditam que o fluxo de caixa operacional, medido pelo EBITDA Ajustado da
Companhia, é suficiente para atender aos compromissos financeiros por ela contratados.
Na opinião dos Diretores, caso seja necessário contrair empréstimos para financiar as atividades,
investimentos e aquisições da Companhia, esta será capaz de contratá-los no mercado em condições
adequadas.
O ciclo operacional e financeiro da Companhia contempla prazos de recebimentos e pagamentos similares,
uma vez que a principal origem de receitas da Companhia é proveniente do pagamento das mensalidades
dos alunos, que coincidem com os principais pagamentos realizados, destacadamente, aluguéis, salários do
corpo docente e da equipe de apoio (retaguarda e administrativo).
Em 31 de dezembro de 2018, o endividamento de curto e de longo prazo da Companhia era equivalente a
R$423.672 mil, seus compromissos a pagar oriundos de atividades de investimentos somavam R$117.454
mil, enquanto que o caixa e os equivalentes de caixa da Companhia representavam R$314.731 mil e os
títulos e valores mobiliários representavam R$606.167 mil. Adicionalmente, a geração de caixa operacional
da Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, medida por seu EBITDA Ajustado, foi
de R$320.130 mil. O índice de endividamento (dívida líquida/EBITDA Ajustado) atingiu 1,55 vezes, ante a
um índice de 1,37 vezes em 2017, o que representa um índice de alavancagem condizente com o fluxo de
compromissos a pagar de curto e longo prazo da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2017, o endividamento de curto e de longo prazo da Companhia era equivalente a
R$459.146 mil, seus compromissos a pagar oriundos de atividades de investimentos somavam R$144.286
mil, enquanto que o caixa e os equivalentes de caixa da Companhia representavam R$279.286 mil e os
títulos e valores mobiliários representavam R$632.427 mil. Adicionalmente, a geração de caixa operacional
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da Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, medida por seu EBITDA Ajustado, foi
de R$331.500 mil. O índice de endividamento (dívida líquida/EBITDA Ajustado) atingiu 1,37 vezes, ante a
um índice de -0,33 vezes em 2016, o que representa um índice de alavancagem condizente com o fluxo de
compromissos a pagar de curto e longo prazo da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2016, o endividamento de curto e de longo prazo da Companhia era equivalente a
R$ 517.723 mil, seus compromissos a pagar oriundos de atividades de investimentos somavam R$ 168.935
mil, enquanto que o caixa e os equivalentes de caixa da Companhia representavam R$ 62.036 mil e os
títulos e valores mobiliários representavam R$ 337.547 mil. Adicionalmente, a geração de caixa operacional
da Companhia no exercício social de 31 de dezembro de 2016, medida por seu EBITDA Ajustado, foi de R$
354.102 mil.
O saldo da dívida bruta da Companhia em 31 de dezembro de 2018 era de R$423.672 mil, incluindo os
compromissos a pagar oriundos de atividades de investimentos que somavam R$117.454 mil e a posição
de caixa e títulos e valores mobiliários era de R$920.898 mil.
O saldo da dívida bruta da Companhia em 31 de dezembro de 2017 era de R$ 459.146 mil, incluindo os
compromissos a pagar oriundos de atividades de investimentos que somavam R$ 144.286 mil e a posição
de caixa e títulos e valores mobiliários era de R$ 911.713 mil.
O saldo da dívida bruta da Companhia em 31 de dezembro de 2016 era de R$ 517.723 mil, incluindo os
compromissos a pagar oriundos de atividades de investimentos que somavam R$ 168.935 mil e a posição
de caixa e títulos e valores mobiliários era de R$ 399.583 mil.
Medições não contábeis
Nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, a conciliação entre os valores
divulgados do EBITDA e EBITDA Ajustado e os valores das demonstrações financeiras auditadas foi
realizada da seguinte forma:
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Exercício Social Encerrado em
(R$ mil)

Lucro líquido (1)

31 de

31 de

31 de

dezembro

dezembro

dezembro

de 2018

de 2017

de 2016

201.279

197.475

230.448

27.074

54.120

61.102

7.332

4.440

5.445

73.919

65.090

60.277

309.604

321.125

357.272

(+) Receita de juros e multa sobre mensalidades (4)

15.526

27.854

25.941

(+) Custos e Despesas Não Recorrentes (5)

34.000

21.521

9.889

(39.000)

(39.000)

(39.000)

320.130

331.500

354.102

51,1%

42,9%

(11,1%)

(+) Despesas financeiras líquidas
(+) Imposto de renda e contribuição social
(+) Depreciação e Amortização
EBITDA (2)

(-) Aluguéis mínimos pagos (6)
EBITDA Ajustado (3)
Caixa (Dívida) líquido / (Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)

(1) Em função de sua aderência ao PROUNI, a Companhia tem benefícios fiscais que afetam seu lucro líquido. Para mais informação,
veja o Item 10.2 deste Formulário de Referência.
(2) EBITDA não é uma medida contábil, conforme esclarecido no quadro 3.2 do Formulário de Referência.
(3) O EBITDA Ajustado corresponde à soma do EBITDA com o resultado financeiro de receitas com multas e juros sobre mensalidades,
custos e despesas não recorrentes e os aluguéis mínimos pagos.
(4) Receita de juros e multa sobre mensalidades são compostas pelo resultado financeiro, líquido, da Companhia, oriundo da receita de
juros e de multas sobre mensalidades corresponde aos encargos financeiros sobre as mensalidades negociadas e mensalidades pagas
em atraso.
(5) Os custos e despesas não recorrentes são compostos por gastos ligados a fusões aquisições de empresas, e gastos de natureza
não rotineira, o qual não impactaria na geração de caixa.
(6) Os aluguéis mínimos são compostos pelos contratos de aluguel os quais foram registrados como arrendamentos financeiros pelo
CPC 06. Os gastos destes arrendamentos não transitam pelo EBITDA da Companhia, sendo incorporados ao EBITDA Ajustado.

A geração de caixa medida pelo EBITDA Ajustado para o exercício de 31 de dezembro de 2018 somou
R$320.130 mil e, para 31 de dezembro de 2017, R$331.500 mil, uma redução de 3,4%. Essa variação de
2018 x 2017, quando comparada com as variações apresentadas nos anos anteriores, ocorreu em função
principalmente dos custos e despesas com a abertura de novas unidades e expansão da base de polos EAD
no exercício 2018 e aumento da PDD em decorrência do pior cenário econômico no Brasil, tendo esse efeito
sido atenuado pelo resultado positivo gerado pelo plano de ação implantado a partir do segundo trimestre
de 2018, com o objetivo de otimizar a estrutura de custos e despesas em função da atual base de alunos
da Companhia, que por sua vez conseguiu mitigar os efeitos gerados pelos investimentos na abertura de
novas unidades e expansão da base de polos EAD.
A geração de caixa medida pelo EBITDA Ajustado para o exercício de 31 de dezembro de 2017 somou
R$331.500 mil e, para 31 de dezembro de 2016, R$ 354.102 mil, uma redução de 6,4%. Essa variação de
2017 x 2016, quando comparada com as variações apresentadas nos anos anteriores, ocorreu em função
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principalmente dos custos e despesas pré-operacionais no exercício 2017, em função das novas unidades
abertas durante o ano, e aumento da PDD em decorrência do pior cenário econômico no Brasil.
A geração de caixa medida pelo EBITDA Ajustado para o exercício de 31 de dezembro de 2016 somou R$
354.102 mil e, para 31 de dezembro de 2015, R$ 285.645 mil, um aumento de 24,0%. Essa maior
variação de 2016 x 2015, quando comparada com as variações apresentadas nos anos anteriores, ocorreu
em função principalmente do crescimento orgânico da Companhia, ganho de eficiência operacional por
conta dos projetos de aumento de eficiência e sinergias obtidas com as aquisições da UNG e da UNAMA.
Na opinião dos Diretores, as necessidades de recursos da Companhia referem-se a: (i) capital de giro; (ii)
investimentos; (iii) pagamento de serviços de dívidas financeiras; e (iv) custos e despesas operacionais. As
principais fontes de recursos da Companhia são: (i) geração de caixa por meio das atividades operacionais;
e (ii) empréstimos e financiamentos de longo prazo.
d.
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas:
Na opinião dos Diretores da Companhia, sua principal fonte de financiamento para capital de giro e
investimento em ativos não circulantes da Companhia é a sua própria geração de fluxo de caixa
operacional. Eventualmente, como alternativas de financiamento, a Companhia também utiliza linhas de
capital de giro dos bancos públicos e privados e, adicionalmente, poderá utilizar operações de mercado de
capitais. Além disso, a Companhia busca constantemente fontes de financiamento a custos atrativos para,
quando apropriado, contratá-los.
e.
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez:
Os Diretores acreditam que a geração de caixa operacional da Companhia é suficiente para o cumprimento
pela Companhia de suas obrigações de capital de giro e passivo circulante. Havendo eventual
descasamento entre o caixa e equivalentes de caixa e os montantes vincendos no curto prazo, a
Companhia conta com linhas de crédito em alguns dos principais bancos comerciais atuantes no país.
Caso a capacidade de geração de caixa da Companhia não seja suficiente para cobrir eventuais deficiências
de liquidez, os Diretores entendem que a Companhia conseguirá saná-las com os limites de crédito já
aprovados e ainda não utilizados. Os Diretores destacam ainda que a Companhia não tem qualquer
compromisso de equity contribution de seus controladores para o caso de cobertura de liquidez.
f.
níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda: (i)
contratos de empréstimo e financiamento relevantes; (ii) outras relações de longo prazo com
instituições financeiras; (iii) grau de subordinação entre as dívidas; (iv) eventuais restrições
impostas a nós impostas, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de
novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores
mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se a Companhia está cumprindo com
essas restrições:
(i) Contratos de Empréstimos e Financiamentos Relevantes:
A Companhia contrai dívidas bancárias com o intuito de financiar as atividades operacionais, assim como
para adequar a estrutura de capital da Companhia para níveis que a Diretoria acredita serem razoáveis. O
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endividamento de longo prazo foi obtido para financiar o crescimento da Companhia por meio de aquisições
ou crescimento orgânico.
Em 31 de dezembro de 2018, os contratos de empréstimos e financiamentos contratados pela Companhia
totalizavam R$306.218 mil, uma redução de 2,7%, sendo que R$133.446 mil representavam empréstimos
de curto prazo e R$172.772 mil correspondiam a empréstimos de longo prazo.
Em 31 de dezembro de 2017, os contratos de empréstimos e financiamentos contratados pela Companhia
totalizavam R$ 314.860 mil, uma redução de 10%, sendo que R$ 29.205 mil representavam empréstimos
de curto prazo e R$ 285.655 mil correspondiam a empréstimos de longo prazo.
Em 31 de dezembro de 2016, os contratos de empréstimos e financiamentos contratados pela Companhia
totalizavam R$ 348.788 mil, uma redução de 9%, sendo que R$ 99.259 mil representavam empréstimos
de curto prazo e R$ 249.529 mil correspondiam a empréstimos de longo prazo.
A tabela abaixo apresenta a composição do endividamento em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016:

Modalidade

Taxa média anual de
juros e comissões

Consolidado (R$ mil) em 31 de dezembro de
2018

2017

2016

Contratos de Leasing

CDI + 0,45% a 1,62% a.m.

0

950

5.061

Contratos FINAME

TJLP + 2,50% a 3,50% a.a.

11.932

13.975

16.693

IFC

CDI + 2,05% a.a.

76.918

99.054

122.670

1ª Debêntures

CDI + 2,5% a.a.

0

0

152.490

2ª Debêntures 1º Série

CDI + 0,65% a.a.

108.476

100.409

0

2ª Debêntures 2º Série

CDI + 1,35% a.a.

108.892

100.472

0

306.218

314.860

296.914

0

0

51.874

306.218

314.860

348.788

Total
Empréstimos para capital de giro:

Capital de Giro
Total

CDI + 2,5% a.a. a 3,04% a.a.

A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da dívida no valor total de R$306.218 mil,
conforme apurado em 31 de dezembro de 2018:
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Capitalização e Caixa

4T18

(Valores em R$ ('000))

AV.(%)

4T17

AV.(%)

4T16

AV.(%)

Curto Prazo

133.446

42,4%

29.205

9,3%

99.259

28,5%

Longo Prazo

172.772

54,9%

285.655

90,7%

249.529

71,5%

Entre um e dois anos

77.976

24,8%

122.498

38,9%

85.794

24,6%

Entre dois e três anos

77.976

24,8%

73.117

23,2%

75.195

21,6%

Entre três e quatro anos

12.753

4,1%

73.220

23,3%

48.189

13,8%

Entre quatro e cinco anos

1.952

0,6%

12.753

4,1%

23.530

6,7%

Acima de cinco anos

2.115

0,7%

4.067

1,3%

16.821

4,8%

306.218

97,3%

Total de Empréstimos e
Financiamentos

314.860 100,0%

348.788 100,0%

Os empréstimos contraídos pela Companhia contam basicamente com as seguintes garantias: (i) duplicatas
a receber; (ii) aval ou fiança outorgada pelo acionista controlador da Companhia; (iii) alienação e cessão
fiduciária dos bens e direitos creditórios. Todas as cláusulas que dispõem sobre restrições à capacidade da
Companhia de contrair novas dívidas, alienar ativos, dar bens em garantia ou efetivar reorganizações
societárias estão sendo integralmente cumpridas até a presente data.
A tabela abaixo apresenta a taxa de juros praticada e o saldo devedor de nossos contratos financeiros
relevantes firmados pela Companhia, referentes aos períodos indicados.

Valor do Contrato na
Empresa

Ser Educacional S.A.

Banco

IFC

31 de

31 de

31 de

dezembro de

dezembro de

dezembro de

2018

2017

Contrato

data de celebração

Taxa de Juros

32.648

R$120.000 mil

CDI + 2,05% a.a.

76.918

99.054

R$100.000 mil

CDI + 0,65% a.a.

108.476

100.409

-

R$100.000 mil

CDI + 1,35% a.a.

108.892

100.472

-

R$150.000 mil

CDI + 2,5% a.a.

-

-

R$152.490 mil

2016

R$122.670 mil

Escritura de emissão de
a

Ser Educacional S.A.

Debêntures

debêntures de 1 série - data de
10/08/17
Escritura de emissão de
a

debêntures de 2 série - data de
10/08/17
Ser Educacional S.A.

Debêntures - Banco
Itaú S.A.

Ser Educacional S.A.

Banco Santander
(Brasil) S.A.

CCB - 00333757000000000230

R$35.000 mil

CDI + 2,50% a.a.

-

-

R$4.067 mil

Ser Educacional S.A.

Banco Santander
(Brasil) S.A.

CCB - 00333757300000006000

R$50.000 mil

CDI + 3,04% a.a.

-

-

R$47.807 mil

Escritura de emissão de
debêntures data de 10/07/15

Em 04 de setembro de 2017, foi encerrada a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, em 2 (duas) séries (“Primeira Série” e “Segunda Série”, respectivamente), da espécie quirografária,
da Companhia (“Debêntures”), através de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos
termos da Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, sendo 100.000 (cem
mil) Debêntures na Primeira Série (“Debêntures da Primeira Série”) e 100.000 (cem mil) Debêntures na
Segunda Série (“Debêntures da Segunda Série”). As Debêntures da Primeira Série farão jus à variação
acumulada de 100% da taxa média diária de juros dos DI, acrescida de uma sobretaxa ou percentual
(spread) de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) Dias Úteis, e data de vencimento em 15 de setembro de 2019. As Debêntures da Segunda Série farão
jus variação acumulada de 100% da taxa média diária de juros dos DI, acrescida de uma sobretaxa ou
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percentual (spread) de 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, e data de vencimento em 15 de setembro de 2021. As
Debêntures possuem valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, totalizando o
montante de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). Os recursos captados foram utilizados para (i)
pagamento de financiamentos da Companhia; e (ii) reforço de capital de giro, com o saldo remanescente
após a liquidação integral dos financiamentos mencionados no item (i) acima.
(ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras:
Com exceção das relações constantes dos contratos descritos acima, os Diretores destacam que a
Companhia não mantém atualmente outras relações de longo prazo com instituições financeiras.
(iii) Grau de subordinação entre as dívidas:
Os Diretores destacam que o contrato de FINAME existente possui como garantia a alienação fiduciária do
bem adquirido. No caso do financiamento obtido junto ao IFC, a Companhia cedeu garantias de títulos em
cobranças na proporção de 25% do saldo devedor do financiamento.
(iv) Eventuais restrições impostas à Companhia em relação a limites de endividamento e
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de
novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se a Companhia vem
cumprindo essas restrições:
As debêntures emitidas pela Companhia requerem a manutenção de índices financeiros (covenants),
calculados sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas a cada exercício social findo em 31
de dezembro e são exigidos a partir de 2017 até data do vencimento final. O principal índice financeiro é o
resultado do quociente da divisão da dívida líquida pelo EBITDA ajustado, cujo valor resultante não deve
ser superior a 2,75 em 2017 e 2,5 nos restantes dos anos. Adicionalmente o quociente da divisão da
despesa financeira liquida pelo EBITDA deve ser superior ou igual a 2,0.
Caso a Companhia adquira participação societária de empresa com objeto social semelhante ao seu, o
índice Dívida Líquida/EBITDA poderá ter um acréscimo de até 0,5x por 4 (quatro) trimestres consecutivos a
contar do trimestre no qual a dívida contraída para aquisição foi feita.
O empréstimo com o IFC requer a manutenção de índices financeiros (covenants). Os “covenants” são
calculados sobre as demonstrações financeiras da Companhia, que é garantidora da emissão, relativas aos
períodos 31 de dezembro de cada exercício social e são exigidos a partir de 2013 até data do vencimento
final. Os índices financeiros são:
•
Quociente da divisão do ativo circulante menos despesas antecipadas pelo passivo circulante,
liquidez corrente, superior a 1,2;
•
Resultado do quociente da divisão da dívida bruta pelo EBITDA ajustado. O valor resultante não deve
ser superior a 2,5; e
•
Índice de custo do serviço da dívida futuro de no mínimo 1,2; este índice é calculado com base no
quociente da divisão do lucro líquido (descontado pelos ajustes sem efeito no caixa) pela projeção de
pagamento de juros e amortizações da dívida bruta nos próximos 12 meses.
Por fim, os Diretores informaram que a Companhia não está sujeita a outros covenants financeiros.
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g.

limites de utilização dos financiamentos já utilizados:

Os Diretores esclarecem que o financiamento específico para aquisição de bem, como o FINAME, está
vinculado ao ativo financiado. Os demais financiamentos contratados não possuem restrição de uso e visam
suprir, principalmente, as necessidades de capital de giro e de reposição do caixa e financiar as estratégias
de crescimento da Companhia, ou seja, não há limites para utilização dos financiamentos contratados.
h.

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras:

A discussão a seguir sobre a situação financeira e o resultado das operações da Companhia deverá ser lida
em conjunto com as suas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2016, 2017 e 2018 e respectivas notas explicativas, bem como com as informações
constantes dos demais itens do Formulário de Referência, em especial às da seção 3 e demais subitens
desta seção 10.
As tabelas abaixo apresentam os valores relativos à demonstração dos resultados consolidados para os
períodos encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017:
Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado
Nos períodos doze meses encerrados em 31 de
dezembro de
2018
(em milhares de reais)

Consolidado

2017
AV (%)

Consolidado

2018/2017
AV (%)

AH (%)

OPERAÇÕES CONTINUADAS

Receita líquida dos serviços prestados

1.262.486

100,0%

1.231.785

100,0%

2,5%

Custos dos serviços prestados

(576.990)

-45,7%

(556.645)

-45,2%

3,7%

LUCRO BRUTO

685.496

54,3%

675.140

54,8%

1,5%

Despesas gerais e administrativas

(446.849)

-35,4%

(417.564)

-33,9%

7,0%

(2.962)

-0,2%

(1.541)

-0,1%

92,2%

235.685

18,7%

256.035

20,8%

-7,9%

74.396

5,9%

80.607

6,5%

-7,7%

(101.470)

-8,0%

(134.727)

-10,9%

-24,7%

208.611

16,5%

201.915

16,4%

3,3%

(7.332)

-0,6%

(4.440)

-0,4%

65,1%

201.279

15,9%

197.475

16,0%

1,9%

201.279

15,9%

197.475

16,0%

1,9%

0

0,0%

0

0,0%

0,0%

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
LUCRO OPERACIONAL

Receita financeira
Despesas financeiras
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Imposto de renda e contribuição social e incentivos
fiscais
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

Atribuído aos Acionistas da Controladora
Participação dos não controladores

Receita líquida dos serviços prestados
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A receita líquida dos serviços prestados aumentou em 2,5% em 2018, passando de R$1.231.785 mil no
período de 31 de dezembro de 2017, para R$1.262.486 mil no período de 31 de dezembro de 2018. Na
opinião dos Diretores da Companhia, esta variação se deu devido principalmente ao repasse da inflação,
melhoria no mix de cursos, com aumento da participação de graduações na área de saúde, incluindo a
inclusão de 100 novos alunos no curso de Medicina na UNINASSAU do Recife, tendo em vista a publicação
do MEC da Portaria nº 606, a qual deferiu o pedido de aumento do número de vagas disponibilizadas para
tal curso, que passou de 168 vagas anuais para 268. O pedido foi deferido em função do recredenciamento
do Centro Universitário e de seu curso de Medicina com nota máxima de Conceito Institucional (CI) 5.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia contava com 150.209 alunos matriculados, ante aos 152.423
alunos em 31 de dezembro de 2017. A mensalidade média cresceu 9,4%, de R$716,87 em dezembro de
2017 para R$784,28 no mesmo período em 2018. Do total da receita bruta dos serviços prestados no
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 93,7% (ou R$1.731,3 milhões) correspondeu às mensalidades
de graduação presencial, comparado a 95,5% (ou R$ 1.566,7 milhões) no exercício findo em 31 de
dezembro 2017.
Custos dos serviços prestados
Os custos dos serviços aumentaram em 3,7% em 2018, passando de R$556.645 mil em 31 de dezembro
de 2017 para R$576.990 mil no período de 31 de dezembro de 2018. Na visão dos Diretores da
Companhia, essa variação decorreu, principalmente, em virtude do aumento do custo com concessionárias,
decorrente do aumento na tarifa de energia, e do aumento do volume de prestadores de serviços
contratados, principalmente para dar suporte aos cursos de saúde (preceptoria e aulas práticas), dos
custos relacionados a licenças para os cursos de EAD e disciplinas online para alunos presenciais e do
repasse de receita de mensalidades para polos parceiros. Além disso houve aumento do custo com
docentes e staff lotado nas unidades, em função dos custos não recorrentes relativos do processo de
adequação ao seu corpo docente a sua atual base de alunos de ensino presencial, além do aumento do
custo com Como percentual da receita líquida dos serviços prestados, os custos dos serviços prestados
passaram de 45,2% no período de 31 de dezembro de 2017 para 45,7% em 31 de dezembro de 2018.
O custo com pessoal e encargos sociais, o principal item do custo dos serviços prestados da Companhia,
representou R$380.387 mil no período de 31 de dezembro de 2018, um aumento de 0,7% em relação a
R$377.659 mil no mesmo período em 2017. Os custos com pessoal e encargos sociais representaram
65,9% e 67,8% dos custos totais da Companhia nos períodos de 31 de dezembro de 2018 e 2017,
respectivamente. Essa redução nos custos como percentual da receita líquida reflete a otimização de
pessoal ocorrida no decorrer do ano de 2018 com objetivo de adequar a base de docentes e colaboradores
a atual base de alunos da Companhia, em especial no segmento de ensino superior presencial.
Lucro Bruto
O lucro bruto aumentou 1,5% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, passando de
R$675.140 mil no período de 31 de dezembro de 2017 para R$685.496 mil no período de 31 de dezembro
de 2018. As variações decorrem das contas contábeis supracitadas, ficando a margem bruta em 54,3% em
2018 ante a uma margem bruta de 54,8% em 2017. A redução da margem bruta entre os dois períodos
ocorreu em virtude das variações supramencionadas nas linhas de receita líquida e dos custos, que
apresentaram variação superior à variação da receita, refletindo principalmente o aumento dos custos em
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alugueis e serviços de terceiros, tendo sido parcialmente compensadas pela redução dos custos com
pessoal e encargos.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas aumentaram em 7,0% no ano de 2018, passando de R$417.564 mil
no período de 31 de dezembro de 2017, para R$446.849 mil no período de 31 de dezembro de 2018.
Na visão dos Diretores da Companhia, esta variação se deu, principalmente, devido ao aumento das
seguintes despesas: (i) Pessoal (de R$ 136.062 mil no período de 31 de dezembro de 2017 para R$
143.038 mil no mesmo período em 2018), devido ao dissídio coletivo para funcionários administrativos e
do efeito não-recorrente relacionado a multas indenizatórias decorrentes da otimização e adequação da
estrutura administrativa para comportar a atual base de alunos da Companhia, tendo em vista a execução
do plano de ação 2018; (ii) Provisões de Perda para Crédito de Liquidação Duvidosa (de R$ 64.195 mil no
período de 31 de dezembro de 2017 para R$ 88.243 mil no mesmo período em 2018), em virtude do pior
cenário econômico que, por sua vez, acarretou em um aumento da inadimplência; e (iii) Serviços Prestados
por Terceiros (de R$ 32.453 mil no período de 31 de dezembro de 2017 para R$ 35.227 mil no mesmo
período em 2018), decorrente da contratação de prestadores de serviços dedicados aos projetos de
expansão de novas unidades e polos, a contratação de consultoria para a execução do projeto “Ser Digital”,
que tem o objetivo estratégico de longo prazo de preparar uma transformação digital da Companhia com a
finalidade de melhorar a experiência dos alunos em todas as etapas do processo de aprendizado e contato
com as instituições de ensino da Companhia, e prestadores de serviços contratados para a implantação e
manutenção de sistemas.
Como percentual da receita líquida dos serviços prestados, as despesas gerais e administrativas passaram
de 33,9% no período de 31 de dezembro de 2017 para 35,4% no período de 31 de dezembro de 2018,
refletindo as variações ocorridas nas despesas citadas no parágrafo anterior.
Para o período de 31 de dezembro de 2018, a Companhia auferiu outras despesas operacionais no
montante de R$2.962 mil negativos, líquido entre “outras receitas e outras despesas operacionais”, e, para
o período de 31 de dezembro de 2017, R$1.541 mil positivos, líquido entre “outras receitas e outras
despesas operacionais”.
Lucro Operacional
O lucro operacional apresentou uma redução de 7,9% no exercício social de 2018, passando de R$256.035
mil no período de 31 de dezembro de 2017, para R$235.685 mil no período de 31 de dezembro de 2018.
Os Diretores destacam que as variações decorrem das explicações das contas contábeis supracitadas.
Como percentual da receita líquida dos serviços prestados, o lucro operacional passou de 20,8% no
exercício findo em 31 de dezembro de 2017 para 18,7% no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Receitas financeiras
As receitas financeiras reduziram em 7,7% no exercício social de 2018, passando de R$80.607 mil no
período de 31 de dezembro de 2017, para R$74.396 mil no período de 31 de dezembro de 2018, em
decorrência, principalmente de outras receitas financeiras, em virtude da liquidação do pagamento da
última parcela do acordo realizado junto ao Governo Federal relativo aos valores devidos das mensalidades
do FIES não pagos em 2015 (PN 23), que por sua vez gerou o fim do reconhecimento da atualização
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monetária referente a essa dívida, uma vez que a mesma foi liquidada. Como percentual da receita líquida
dos serviços prestados, as receitas financeiras passaram de 6,5% no exercício findo 31 de dezembro de
2017 para 5,9% no exercício findo em 31 de dezembro em 2018.
Despesas financeiras
As despesas financeiras reduziram em 24,7% no exercício social de 2018, passando de R$134.727 mil no
período de 31 de dezembro de 2017, para R$101.470 mil no período de 31 de dezembro de 2018, em
decorrência, principalmente, da redução da taxa básica de juros no Brasil e redução do endividamento
líquido da Companhia, da amortização do saldo de compromissos a pagar e da redução nos índices de
inflação, e do menor volume de renegociação de alunos em processo de rematrícula e de acordos para
recuperação de alunos com atrasos superiores a 180 dias. Como percentual da receita líquida dos serviços
prestados, as despesas financeiras passaram de 10,9% no exercício findo em 31 de dezembro de 2017
para 8,0% no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Em virtude das ações realizadas para operacionalizar o plano de expansão da Companhia e do aumento da
inadimplência de alunos, o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social teve um aumento de
3,3%, passando de R$201.915 mil no período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2017, para
R$208.611 mil no período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2018. Como percentual da
receita líquida dos serviços prestados, o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social passou de
16,4% no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, para 16,5% no exercício findo em 31 de dezembro
de 2018.
Imposto de renda, contribuição social e incentivos fiscais
O montante devido de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, incluindo o benefício
dos incentivos fiscais aplicáveis às entidades de ensino superior (PROUNI), apresentou um aumento de
65,1% no exercício social de 2018, passando de R$4.440 mil no período de doze meses encerrado em 31
de dezembro de 2017, para R$7.332 mil no período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de
2018. Esse aumento é em função de uma maior base de cálculo e um menor valor de incentivo fiscal do
PROUNI.
Lucro líquido do período
O lucro líquido do período passou de R$197.475 mil no período de 31 de dezembro de 2017, para R$
201.279 mil no período de 31 de dezembro de 2018, representando um crescimento de 1,9%. Como
percentual da receita líquida dos serviços prestados, o lucro líquido do exercício passou de 16,0% para
15,9% nos mesmos períodos.

As tabelas abaixo apresentam os valores relativos à demonstração dos resultados consolidados para os
períodos encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016:
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Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado
Nos períodos doze meses encerrados em 31 de
dezembro de
2017
(em milhares de reais)

Consolidado

2016
AV (%)

Consolidado

2017/2016
AV (%)

AH (%)

OPERAÇÕES CONTINUADAS

Receita líquida dos serviços prestados

1.231.785

100,0%

1.125.380

100,0%

9,5%

Custos dos serviços prestados

(556.645)

-45,2%

(511.386)

-45,4%

8,9%

LUCRO BRUTO

675.140

54,8%

613.994

54,6%

10,0%

Despesas gerais e administrativas

(417.564)

-33,9%

(322.072)

-28,6%

29,6%

(1.541)

-0,1%

5.073

0,5%

-130,4%

256.035

20,8%

296.995

26,4%

-13,8%

80.607

6,5%

78.166

6,9%

3,1%

(134.727)

-10,9%

(139.268)

-12,4%

-3,3%

201.915

16,4%

235.893

21,0%

-14,4%

(4.440)

-0,4%

(5.445)

-0,5%

-18,5%

197.475

16,0%

230.448

20,5%

-14,3%

197.475

16,0%

230.448

20,5%

-14,3%

0

0,0%

0

0,0%

0,0%

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
LUCRO OPERACIONAL

Receita financeira
Despesas financeiras
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Imposto de renda e contribuição social e incentivos
fiscais
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

Atribuído aos Acionistas da Controladora
Participação dos não controladores

Receita líquida dos serviços prestados
A receita líquida dos serviços prestados aumentou em 9,5% em 2017, passando de R$ 1.125.380 mil no
período de 31 de dezembro de 2016, para R$ 1.231.785 mil no período de 31 de dezembro de 2017. Na
opinião dos Diretores da Companhia, esta variação se deu devido principalmente ao efeito do crescimento
orgânico, que geraram aumento da base total de alunos de graduação, aumento do ticket médio, pelo
repasse da inflação e por melhor mix de cursos.
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia contava com 152.423 alunos matriculados, ante aos 147.862
alunos em 31 de dezembro de 2016. A mensalidade média cresceu 2,6%, de R$ 699,02 em dezembro de
2016 para R$ 716,87 no mesmo período em 2017. Do total da receita bruta dos serviços prestados no
exercício findo em 31 de dezembro de 2017, 95,5% (ou R$ 1.566,7 milhões) correspondeu às
mensalidades de graduação, comparado a 95,7% (ou R$ 1.364,4 milhões) no exercício findo em 31 de
dezembro 2016.
Custos dos serviços prestados
Os custos dos serviços aumentaram em 8,9% em 2017, passando de 511.386 mil em 31 de dezembro de
2016 para R$ 556.645 mil no período de 31 de dezembro de 2017. Na visão dos Diretores da Companhia,
essa variação decorreu, principalmente, em virtude do aumento do custo de pessoal, decorrente do dissídio
e de um número maior de unidades operacionais (Boa Vista (RR), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC),
Fortaleza (CE), Marabá (PA), Garanhuns (PE), Maracanaú (CE), Ananindeua (PA), Anápolis (GO), Juazeiro
do Norte (CE), Sobral (CE), Mossoró (RN), Natal (RN), Brasília (DF), Arapiraca (AL), Campo Grande (MS),
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Macapá (AP), Cuiabá (MT), Porto Alegre (RS), Vitória (ES), Goiânia (GO), Belém (PA), Palmas (TO),
Salvador (BA), Curitiba (PR) e Joinville (SC)), da atualização da inflação sobre os contratos de aluguéis e
também dos aluguéis das novas unidades. Como percentual da receita líquida dos serviços prestados, os
custos dos serviços prestados passaram de 45,4% no período de 31 de dezembro de 2016 para 45,2% em
31 de dezembro de 2017.
O custo com pessoal e encargos sociais, o principal item do custo dos serviços prestados da Companhia,
representou R$ 377.659 mil no período de 31 de dezembro de 2017, um aumento de 4,8% em relação a
R$ 360.429 mil no mesmo período em 2016. Os custos com pessoal e encargos sociais representaram
67,8% e 70,5% dos custos totais da Companhia nos períodos de 31 de dezembro de 2017 e 2016
respectivamente. Essa redução nos custos como percentual da receita líquida refletem o aumento da
produtividade em sala de aula e o aumento da participação dos custos com aluguéis no total de custos, que
por sua vez passaram de 12,6% no período de 31 de dezembro de 2016 para 14,3% em 2017.
Lucro Bruto
O lucro bruto aumentou em 10,0% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, passando de R$
613.994 mil no período de 31 de dezembro de 2016 para R$ 675.140 mil no período de 31 de dezembro de
2017. As variações decorrem das contas contábeis supracitadas, ficando a margem bruta em 54,8% em
2017 ante a uma margem bruta de 54,6% em 2016. A redução da margem bruta entre os dois períodos
ocorreu em virtude das variações supramencionadas nas linhas de receita líquida e dos custos, que
apresentaram variação superior à variação da receita, refletindo principalmente o aumento dos custos em
alugueis e serviços de terceiros, tendo sido parcialmente compensadas pela redução dos custos com
pessoal e encargos.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas aumentaram em 29,6% no ano de 2017, passando de R$ 322.072 mil
no período de 31 de dezembro de 2016, para R$ 417.564 mil no período de 31 de dezembro de 2017. Na
visão dos Diretores da Companhia, esta variação se deu, principalmente, devido ao aumento de despesas
com publicidade e propaganda (de R$ 66.191 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 para R$
92.517 mil no exercício findo em 2017), despesas com pessoal (de R$ 109.056 mil no período de 31 de
dezembro de 2016 para R$ 136.062 mil no mesmo período em 2017), Provisões de Perda para Crédito de
Liquidação Duvidosa (de R$ 48.732 mil no período de 31 de dezembro de 2016 para R$ 64.195 mil no
mesmo período em 2017) e serviços prestados por terceiros (de R$ 26.720 mil no período de 31 de
dezembro de 2016 para R$ 32.453 mil no mesmo período em 2017), em virtude do maior número de
unidades operacionais e do pior cenário econômico que levou por sua vez a um aumento da inadimplência.
Como percentual da receita líquida dos serviços prestados, as despesas gerais e administrativas passaram
de 28,6% no período de 31 de dezembro de 2016 para 33,9% no período de 31 de dezembro de 2017,
refletindo os gastos realizados para colocar em operação as 25 novas unidades credenciadas em 2017 e
aumento da inadimplência de alunos.
Para o período de 31 de dezembro de 2017, a Companhia auferiu outras despesas operacionais no
montante de R$ 1.541 mil negativos, líquido entre “outras receitas e outras despesas operacionais” e para
o período de 31 de dezembro de 2016 em R$ 5.073 mil positivos, líquido entre “outras receitas e outras
despesas operacionais”.

PÁGINA: 266 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Lucro Operacional
O lucro operacional apresentou uma redução de 13,8% no exercício social de 2017, passando de R$
296.995 mil no período de 31 de dezembro de 2016, para R$ 256.035 mil no período de 31 de dezembro
de 2017. Os Diretores destacam que as variações decorrem das explicações das contas contábeis
supracitadas. Como percentual da receita líquida dos serviços prestados, o lucro operacional passou de
26,4% no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 para 20,8% no exercício findo em 31 de dezembro
de 2017.
Receitas financeiras
As receitas financeiras aumentaram em 3,1% no exercício social de 2017, passando de R$ 78.166 mil no
período de 31 de dezembro de 2016, para R$ 80.607 mil no período de 31 de dezembro de 2017, em
decorrência, principalmente de rendimentos de aplicações financeiras. Como percentual da receita líquida
dos serviços prestados, as receitas financeiras passaram de 6,9%, exercício findo 31 de dezembro de 2016
para 6,5% no exercício findo em 31 de dezembro em 2017.

Despesas financeiras
As despesas financeiras reduziram em 3,3% no exercício social de 2017, passando de R$ 139.268 mil no
período de 31 de dezembro de 2016, para R$ 134.727 mil no período de 31 de dezembro de 2017, em
decorrência, principalmente, da redução da taxa básica de juros no Brasil e redução do endividamento
bruto da Companhia. Como percentual da receita líquida dos serviços prestados, as despesas financeiras
passaram de 12,4% no exercício findo 31 de dezembro de 2016 para 10,9% no exercício findo de 31 de
dezembro de 2017.
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Em virtude das ações realizadas para operacionalizar o plano de expansão da Companhia e do aumento da
inadimplência de alunos, o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social teve uma redução de
14,4%, passando de R$ 235.893 mil no período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2016,
para R$ 201.915 mil no período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2017. Como percentual
da receita líquida dos serviços prestados, o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social passou
de 21,0% no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, para 16,4% no exercício findo em 31 de
dezembro de 2017.

Imposto de renda, contribuição social e incentivos fiscais
O montante devido de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, incluindo o benefício
dos incentivos fiscais aplicáveis às entidades de ensino superior (PROUNI), apresentou uma redução de
18,5% no exercício social de 2018, passando de R$ 5.445 mil no período de doze meses encerrado em 31
de dezembro de 2016, para R$ 4.440 mil no período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de
2017. Essa redução é em função maior valor de incentivo fiscal do PROUNI, decorrente e amortização de
prejuízos fiscais em unidades adquiridas anteriormente e novas unidades em processo de maturação.
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Lucro líquido do período
O lucro líquido do período passou de R$ 230.448 mil no período de 31 de dezembro de 2016, para R$
197.475 mil no período de 31 de dezembro de 2017, representando uma redução de 14,3%. Como
percentual da receita líquida dos serviços prestados, o lucro líquido do exercício passou de 20,5% para
16,0% nos mesmos períodos.

Comparação das contas patrimoniais do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
Ativo Circulante
O Ativo Circulante reduziu 9,6% no exercício social de 2018, passando de R$1.265.461 mil em 31 de
dezembro de 2017 para R$ 1.143.639 mil em 31 de dezembro de 2018. As principais variações foram:
(i) Aumento de 12,7% em Caixa e Equivalentes de Caixa, que passou de R$279.286 mil em 31 de
dezembro de 2017 para R$ 314.731 mil em 31 de dezembro de 2018, em decorrência da maior geração de
caixa operacional, que foi parcialmente compensado pelo maior volume de pagamento de dividendos, que
totalizou R$57,4 milhões em 2018, comparado a R$37,8 milhões em 2017 (aumento de 51,6%), e pelo
plano de recompra de ações, que totalizou R$154,9 milhões.
(ii) Redução de 4,2% em Títulos e Valores Mobiliários, de R$ 632.427 mil em 31 de dezembro de 2017 para
R$ 606.167 mil em 31 de dezembro de 2018, em decorrência do maior volume de pagamento de
dividendos e pelo plano de recompra de ações executado ao longo do exercício social de 2018, conforme
mencionado no item (i) acima.
(iii) Redução de 41,5% no Contas a Receber de Clientes, que passou de R$ 317.358 mil em 31 de
dezembro de 2017 para R$ 185.560 mil em 31 de dezembro de 2018, em virtude do recebimento, em
agosto de 2018, da última parcela do acordo celebrado com o governo federal relativo aos valores devidos
das mensalidades do FIES não pagos em 2015 (PN 23), no montante de R$137,4 milhões e da melhoria do
prazo médio de recebimento líquido de mensalidades de alunos, acordos e do Educred ao longo de 2018.
(iv) aumento de 16,4% em Outros Ativos, que passou de R$ 24.846 mil em 31 de dezembro de 2017 para
R$ 28.927 mil em 31 de dezembro de 2018, em virtude do aumento do montante de despesas antecipadas
no período.

Ativo Não Circulante
O Ativo Não Circulante registrou um aumento de 3,5% no exercício social de 2018, passando de R$
1.242.413 mil em 31 de dezembro de 2017 para R$ 1.285.921 mil em 31 de dezembro de 2018. As
principais variações foram:
(i) Aumento de 146,5% no Contas a Receber de Clientes, de R$ 11.709 mil em 31 de dezembro de 2017
para R$ 28.867 mil em 31 de dezembro de 2018, em decorrência principalmente do aumento da
participação dos alunos pagantes, uma vez que houve redução da base de alunos do FIES.
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(ii) Aumento de 31,9% em Outros Ativos, de R$ 23.343 mil em 31 de dezembro de 2017 para R$ 30.781
mil em 31 de dezembro de 2018, devido ao maior volume de depósitos e bloqueios judiciais.
(iii) Aumento de 3,5% no Imobilizado, que passou de R$ 666.835 mil em 31 de dezembro de 2017 para R$
689.891 mil em 31 de dezembro de 2018, em virtude do aumento do volume de investimentos no ano,
quando comparado a depreciação do período.
Passivo Circulante
O saldo do nosso Passivo Circulante aumentou 38,0% no exercício social de 2018, passando de R$ 295.187
mil em 31 de dezembro de 2017 para R$ 407.265 mil em 31 de dezembro de 2018. As principais variações
foram:
(i) Aumento de 4015,2% em Debêntures que passaram de R$ 2.636 mil, em 31 de dezembro de 2017,
para R$ 108.476 mil, em 31 de dezembro de 2018, em função principalmente da 2ª emissão de debêntures
simples realizada pela Companhia, cujo objetivo foi reduzir seu custo de capital por meio do pagamento
integral de sua 1ª emissão realizada em 2015, resultando em uma melhor estrutura de capital.
(ii) Aumento de 8,0% em Fornecedores, de R$ 31.422 mil em 31 de dezembro de 2017 para R$ 33.921 mil
em 31 de dezembro de 2018, em função principalmente do crescimento das operações da Companhia.
(iii) Aumento de 21,5% em Outros Passivos, de R$ 19.309 mil em 31 de dezembro de 2017 para R$
23.460 mil em 31 de dezembro de 2018, devido dentre outros motivos a valores de antecipações de
matrículas.
Passivo Não Circulante
O saldo do nosso Passivo Não Circulante ficou em R$ 551.752 mil no exercício social de 2018, reduzindo
21,7% quando comparado com o mesmo período de 2017, o qual alcançou R$ 704.297 mil. As principais
variações foram:
(i) Redução de 45,4% em Compromissos a pagar, que passou de R$ 63.566 mil em 31 de dezembro de
2017 para R$ 34.684 mil em 31 de dezembro de 2018, em decorrência principalmente da reclassificação de
parcelas a vencer do longo prazo para circulante em função da celebração de contratos de aquisições de
instituições de ensino, em especial a UNG;
(ii) Redução de 26,9% em Empréstimos e Financiamentos, de R$ 87.410 mil em 31 de dezembro de 2017
para R$ 63.880 mil em 31 de dezembro de 2018, em função principalmente da reclassificação de parcelas
a vencer do longo prazo para circulante, dada a aproximação da data de vencimento, além da liquidação de
contratos com os recursos oriundos da 2ª emissão de debêntures da Companhia.
(iii) Redução de 45,1% em Debêntures que passaram de R$ 198.245 em 31 de dezembro de 2017 para R$
108.892 mil, em 31 de dezembro de 2018, em função principalmente da reclassificação de parcelas a
vencer do longo prazo para circulante dada a aproximação da data de vencimento.

Patrimônio Líquido
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O Patrimônio Líquido reduziu em 2,5% no exercício social de 2018, passando de R$ 1.508.390 mil em 31
de dezembro de 2017 para R$ 1.470.543 mil em 31 de dezembro de 2018, em virtude do aumento do
saldo de ações em tesouraria que passou de R$ 6.454 mil em 31 de dezembro de 2017 para R$ 65.527 mil
em 31 de dezembro de 2018, em função das seguintes deliberações realizadas pelo Conselho de
Administração da Companhia em 16 de outubro de 2018:
(i) encerramento antecipado do programa de recompra de ações aprovado pelo Conselho de Administração
da Companhia em 3 de abril de 2018;
(ii) cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria no montante de 5.860.140 ações
representando uma redução de 4,2% no total de ações emitidas, que passou de 138.812.000 para
132.951.860 ações; e
(iii) abertura de um novo programa de recompra de ações, com quantidade máxima de ações a serem
adquiridas de até 5.326.100 ações com prazo máximo de execução até o dia 16 de outubro de 2019.
Até 31 de dezembro de 2018, no âmbito do programa de recompras de ações em vigor, foram
recompradas 4.230.300 ações, totalizando o valor de R$ 65.527 mil.
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Balanços patrimoniais consolidados de

2018
(em milhares de reais)

Consolidado

2017
AV (%)

Consolidado

2018/2017
AV (%)

AH (%)

ATIVO
CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa

314.731

13,0%

279.286

11,1%

12,7%

Títulos e valores mobiliários

606.167

24,9%

632.427

25,2%

-4,2%

Contas a receber de clientes

185.560

7,6%

317.358

12,7%

-41,5%

Tributos a recuperar
Outros Ativos
TOTAL DO CIRCULANTE

8.254

0,3%

11.544

0,5%

-28,5%

28.927

1,2%

24.846

1,0%

16,4%

1.143.639

47,1%

1.265.461

50,5%

-9,6%

28.867

1,2%

11.709

0,5%

146,5%

NÃO CIRCULANTE

Contas a receber de clientes
Outros Ativos

30.781

1,3%

23.343

0,9%

31,9%

Ativos de indenização

112.015

4,6%

112.015

4,5%

0,0%

Intangível

424.367

17,5%

428.511

17,1%

-1,0%

Imobilizado

689.891

28,4%

666.835

26,6%

3,5%

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

1.285.921

52,9%

1.242.413

49,5%

3,5%

TOTAL DO ATIVO

2.429.560

100,0%

2.507.874

100,0%

-3,1%

Fornecedores

33.921

1,4%

31.422

1,3%

8,0%

Compromissos a Pagar

82.770

3,4%

80.720

3,2%

2,5%

Empréstimos e financiamentos

24.970

1,0%

26.569

1,1%

-6,0%

108.476

4,5%

2.636

0,1%

4015,2%

Salários e encargos sociais

73.692

3,0%

74.831

3,0%

-1,5%

Tributos a recolher

15.648

0,6%

16.220

0,6%

-3,5%

Obrigações de Arrendamento
Mercantil

17.209

0,7%

16.446

0,7%

4,6%

Dividendos / JCP a pagar

27.119

1,1%

27.034

1,1%

0,3%

Outros Passivos

23.460

1,0%

19.309

0,8%

21,5%

407.265

16,8%

295.187

11,8%

38,0%

63.880

2,6%

87.410

3,5%

-26,9%

Debêntures

108.892

4,5%

198.245

7,9%

-45,1%

Obrigações de Arrendamento
mercantil

221.050

9,1%

227.794

9,1%

-3,0%

34.684

1,4%

63.566

2,5%

-45,4%

1.154

0,0%

1.777

0,1%

-35,1%

119.759

4,9%

121.845

4,9%

-1,7%

2.333

0,1%

3.660

0,1%

-36,3%

551.752

22,7%

704.297

28,1%

-21,7%

987.549

40,6%

987.549

39,4%

0,0%

Reserva de lucros

548.521

22,6%

527.295

21,0%

4,0%

Ações em tesouraria

(65.527)

-2,7%

(6.454)

-0,3%

915,3%

1.470.543

60,5%

1.508.390

60,1%

-2,5%

2.429.560

100,0%

2.507.874

100,0%

-3,1%

PASSIVO
CIRCULANTE

Debêntures

TOTAL DO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos

Compromissos a pagar
Tributos a recolher
Provisão para contingências
Outros passivos
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
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Comparação das contas patrimoniais do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016
Ativo Circulante
O ativo circulante aumentou 80,2% no exercício social de 2017, passando de R$ 702.195 mil em 31 de
dezembro de 2016 para R$ 1.265.461 mil em 31 de dezembro de 2017. As principais variações foram:
(i) Aumento de 350,2% em caixa e equivalentes de caixa, que passou de R$ 62.036 mil em 31 de
dezembro de 2016 para R$ 279.286 mil em 31 de dezembro de 2017, em decorrência das operações
realizadas pela Companhia em prol de uma estrutura de capital mais eficiente, tendo a Companhia
anunciado em 1º de novembro de 2017, a homologação parcial de seu aumento de capital, no valor de
R$391,6 milhões, o qual foi anunciado em 12 de setembro de 2017, bem como em 4 de setembro
concluído sua 2ª emissão de debêntures simples, cujo objetivo foi reduzir seu custo de capital por meio do
pagamento integral de sua 1ª emissão realizada em 2015, bem como melhorar o fluxo de caixa para
pagamento de seus compromissos financeiros. As duas operações em conjunto representaram um ingresso
de R$591,6 milhões em novos recursos, o que possibilitou a aplicação dos recursos obtidos, enquanto a
administração da Companhia estuda o melhor momento para a realização dos investimentos programados.
(ii) Aumento de 87,4% em títulos e valores mobiliários, de R$ 337.547 mil em 31 de dezembro de 2016
para R$ 632.427 mil em 31 de dezembro de 2017, em decorrência das duas operações mencionadas no
item (i) acima, realizadas com sucesso pela Companhia.
(iii) Aumento de 16,3% no contas a receber de clientes, que passou de R$ 272.773 mil em 31 de dezembro
de 2016 para R$ 317.358 mil em 31 de dezembro de 2017.
Vale salientar que durante o exercício 2017 houve a normalização do fluxo de pagamentos do FIES por
parte do governo federal, que adicionalmente, efetuou o pagamento R$66 milhões em 02/08/2017,
referentes à segunda parcela dos valores devidos das mensalidades do FIES não pagos em 2015, conforme
acordo assinado em fevereiro de 2016 pela Companhia com o governo federal, prevendo que as
mensalidades de FIES referentes às competências não pagas de 2015, seriam quitadas em 3 anos, sendo
25% do saldo até junho de 2016, 25% até junho de 2017, e os 50% remanescentes até junho de 2018. O
acordo estabelece ainda que os saldos a receber sejam corrigidos pela inflação (IPCA).
Ativo Não Circulante
O ativo não circulante registrou uma redução de 5,6% no exercício social de 2017, passando de R$
1.316.369 mil em 31 de dezembro de 2016 para R$ 1.242.413 mil em 31 de dezembro de 2017. As
principais variações foram:
(i) Redução de 91,2% no Contas a receber de clientes, de R$ 132.483 mil em 31 de dezembro de 2016
para R$ 11.709 mil em 31 de dezembro de 2017, em decorrência principalmente do recebimento de
valores do acordo com o governo referente às parcelas em atraso do FIES.
(ii) Aumento de 86,6% em outros ativos, de R$ 12.509 mil em 31 de dezembro de 2016 para R$ 23.343
mil em 31 de dezembro de 2017.
Passivo Circulante
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O saldo do nosso Passivo Circulante reduziu em 19,1% no exercício social de 2017, passando de R$
365.048 mil em 31 de dezembro de 2016 para R$ 295.187 mil em 31 de dezembro de 2017. As principais
variações foram:
(i) redução de 21,0% em Dividendos a pagar / Juros sobre Capital Próprio, que ficou em R$ 34.234 mil, em
31 de dezembro de 2016, ante R$ 27.034 mil em 31 de dezembro de 2017, em decorrência principalmente
da redução do lucro líquido, em virtude dos investimentos realizados no plano de expansão da Companhia.
(ii) redução de 93,9% em Debêntures que passaram de R$ 43.495 mil, em 31 de dezembro de 2016, para
R$ 2.636 mil, em 31 de dezembro de 2017, em função principalmente da 2ª emissão de debêntures
simples realizada pela Companhia, cujo objetivo foi reduzir seu custo de capital por meio do pagamento
integral de sua 1ª emissão realizada em 2015, resultando em uma melhor estrutura de capital;
(iii) Aumento de 5,7% em Fornecedores, de R$ 29.734 mil em 31 de dezembro de 2016 para R$ 31.422
mil em 31 de dezembro de 2017, em função principalmente do crescimento das operações da Companhia.
(iv) Aumento de 4,5% em Obrigações de arrendamento mercantil, de R$ 15.737 mil em 31 de dezembro
de 2016 para R$ 16.446 mil em 31 de dezembro de 2017, em virtude dos aluguéis das novas unidades;
(v) Aumento de 4,1% em Salários e encargos sociais, de R$ 71.873 mil em 31 de dezembro de 2016 para
R$ 74.831 mil em 31 de dezembro de 2017;
(vi) Aumento de 9,1% em Outros passivos, de R$ 17.692 mil em 31 de dezembro de 2016 para R$ 19.309
mil em 31 de dezembro de 2017.
Passivo Não Circulante
O saldo do nosso Passivo Não Circulante alcançou R$ 704.297 mil no exercício social de 2017, em linha
com o exercício 2016, quando ficou em R$ 703.116 mil. As principais variações foram:
(i) Redução de 28,5% em Compromissos a pagar, que passou de R$ 88.888 mil em 31 de dezembro de
2016 para R$ 63.566 mil em 31 de dezembro de 2017, em decorrência principalmente da reclassificação de
parcelas a vencer do longo prazo para circulante em função da celebração de contratos de aquisições de
instituições de ensino, em especial a UNG;
(ii) Redução de 37,8% em empréstimos e financiamentos, de R$ 140.534 mil em 31 de dezembro de 2016
para R$ 87.410 mil em 31 de dezembro de 2017, em função principalmente da reclassificação de parcelas
a vencer do longo prazo para circulante dada a aproximação da data de vencimento, além da liquidação de
contratos com os recursos oriundos da 2ª emissão de debêntures da Companhia;
(iii) Aumento de 81,9% em Debêntures que passaram de R$ 108.995 em 31 de dezembro de 2016 para R$
198.245 mil, em 31 de dezembro de 2017, em função principalmente da 2ª emissão de debêntures simples
realizada pela Companhia, cujo objetivo foi reduzir seu custo de capital por meio do pagamento integral de
sua 1ª emissão realizada em 2015, gerando, por consequência, um saldo maior nas obrigações de longo
prazo;
(iv) Redução de 2,6% em obrigações de arrendamento mercantil, de R$ 233.798 mil em 31 de dezembro
de 2016, para R$ 227.794 mil em 31 de dezembro de 2017.
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Patrimônio Líquido
O Patrimônio Líquido aumentou em 58,7% no exercício social de 2017, passando de R$950.400 mil em 31
de dezembro de 2016 para R$1.508.390 mil em 31 de dezembro de 2017, em virtude do aumento no
Capital Social da Companhia, decorrente das duas operações de aumento do capital realizadas no exercício
2017: (i) aumento do capital social, sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização das reservas
de lucro, aprovada na AGE de 15 de agosto de 2017; e (ii) aumento de capital no valor de R$
391.644.172,80 (trezentos e noventa e um milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e
dois reais e oitenta centavos), mediante a emissão, por subscrição privada, dentro do limite do capital
autorizado, de 13.598.756 (treze milhões, quinhentas e noventa e oito mil, setecentas e cinquenta e seis)
ações ordinárias.
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Balanços patrimoniais consolidadas de

2017
(em milhares de reais)

Consolidado

2016
AV (%)

Consolidado

2017/2016
AV (%)

AH (%)

ATIVO
CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa

279.286

11,1%

62.036

3,1%

350,2%

Títulos e valores mobiliários

632.427

25,2%

337.547

16,7%

87,4%

Contas a receber de clientes

317.358

12,7%

272.773

13,5%

16,3%

11.544

0,5%

10.758

0,5%

7,3%

0

0,0%

3.250

0,2%

-100,0%

Tributos a recuperar
Adiantamentos a fornecedores
Outros Ativos

24.846

1,0%

15.831

0,8%

56,9%

1.265.461

50,5%

702.195

34,8%

80,2%

Contas a receber de clientes

11.709

0,5%

132.483

6,6%

-91,2%

Outros Ativos

23.343

0,9%

12.509

0,6%

86,6%

Ativos de indenização

112.015

4,5%

112.015

5,5%

0,0%

Intangível

428.511

17,1%

434.845

21,5%

-1,5%

Imobilizado

666.835

26,6%

624.517

30,9%

6,8%

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

1.242.413

49,5%

1.316.369

65,2%

-5,6%

TOTAL DO ATIVO

2.507.874

100,0%

2.018.564

100,0%

24,2%

Fornecedores

31.422

1,3%

29.734

1,5%

5,7%

Compromissos a Pagar

80.720

3,2%

80.047

4,0%

0,8%

Empréstimos e financiamentos

26.569

1,1%

55.764

2,8%

-52,4%

2.636

0,1%

43.495

2,2%

-93,9%

Salários e encargos sociais

74.831

3,0%

71.873

3,6%

4,1%

Tributos a recolher
Imposto de renda e contribuição
social a recolher
Obrigações de Arrendamento
Mercantil

16.220

0,6%

14.620

0,7%

10,9%

0

0,0%

1.852

0,1%

-100,0%

16.446

0,7%

15.737

0,8%

4,5%

Dividendos / JCP a pagar

27.034

1,1%

34.234

1,7%

-21,0%

Outros Passivos

19.309

0,8%

17.692

0,9%

9,1%

295.187

11,8%

365.048

18,1%

-19,1%

87.410

3,5%

140.534

7,0%

-37,8%

Debêntures

198.245

7,9%

108.995

5,4%

81,9%

Obrigações de Arrendamento
mercantil

227.794

9,1%

233.798

11,6%

-2,6%

63.566

2,5%

88.888

4,4%

-28,5%

1.777

0,1%

1.661

0,1%

7,0%

0

0,0%

3.902

0,2%

-100,0%

121.845

4,9%

120.346

6,0%

1,2%

TOTAL DO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE

PASSIVO
CIRCULANTE

Debêntures

TOTAL DO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos

Compromissos a pagar
Tributos a recolher
Imposto de renda e contribuição
social a recolher
Provisão para contingências
Outros passivos

3.660

0,1%

4.992

0,2%

-26,7%

704.297

28,1%

703.116

34,8%

0,2%

Capital social

987.549

39,4%

377.048

18,7%

161,9%

Reserva de lucros

527.295

21,0%

579.806

28,7%

-9,1%

(6.454)

-0,3%

(6.454)

-0,3%

0,0%

1.508.390

60,1%

950.400

47,1%

58,7%

2.507.874

100,0%

2.018.564

100,0%

24,2%

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ações em tesouraria
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
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Fluxo de Caixa do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 comparado ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2017.
O aumento líquido do caixa no período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi de R$
35.445 mil, sendo que foram gerados R$ 435.772 mil com as atividades operacionais, foram investidos R$
134.650 mil nas atividades de investimento, com uma redução de R$ 26.260 mil em Títulos e Valores
Mobiliários, e houve uma aplicação de recursos de R$ 244.895 mil de caixa líquido proveniente das
atividades de financiamento, além de R$ 47.042 mil referentes ao pagamento de juros, imposto de renda e
contribuição social, conforme reconciliação abaixo:
Demonstração do Fluxo de Caixa Consolidado (em

31 de dezembro

31 de dezembro

milhares de reais)

de 2018

de 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

435.772

426.963

(134.650)

(148.914)

26.260

(294.880)

(244.895)

304.446

(186.363)

338.680

(58.532)

(34.234)

(40.983)

(63.728)

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos

(6.059)

(6.637)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa

35.445

217.250

No início do período

279.286

62.036

No fim do período

314.731

279.286

Aumento de caixa e equivalentes de caixa

35.445

217.250

Variação das Disponibilidades Financeiras

9.185

512.130

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento
Títulos e Valores Mobiliários
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamento
Atividades de Financiamento
Pagamento de Dividendos

Pagamento de Juros

Demonstração do aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
A geração de caixa operacional decorre substancialmente de operações da Companhia, podendo variar de
período a período, conforme a flutuação das receitas dos negócios, dos custos e despesas operacionais e do
resultado financeiro. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, o fluxo
de caixa decorrente das atividades operacionais foi de R$ 435.772 mil e R$ 426.963 mil, respectivamente.
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento
O fluxo de caixa das atividades de investimento está substancialmente relacionado: (i) às aquisições de
empresas controladas menos caixa líquido na aquisição; (ii) às aquisições de ativo imobilizado; (iii) à
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aquisição de ativos intangíveis. No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, o fluxo de caixa
aplicado nas atividades de investimento somou um total de R$ 108.390 mil, sendo R$ 26.260 mil baixados
em Títulos e Valores Mobiliários de liquidez diária para fins de remuneração do caixa, R$ 84.620 mil
aplicados principalmente na construção e reforma das unidades do Grupo e na aquisição de livros para
biblioteca e equipamentos, R$ 12.706 mil em Adições ao intangível e R$ 37.324 mil em pagamento de
aquisição de controladas.
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamento
Os recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamento, no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018, totalizaram R$ 244.895 mil negativos e foram decorrentes da amortização de contratos
de empréstimos e financiamentos, das recompras de ações realizadas ao longo de 2018, que totalizou
R$154,9 milhões, e do pagamento de dividendos relativos ao lucro auferido pela Companhia no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Fluxo de Caixa do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 comparado ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2016.
O aumento líquido do caixa no período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi de R$
413.054 mil, sendo que foram gerados R$ 426.963 mil com as atividades operacionais, foram investidos R$
148.914 mil nas atividades de investimento, aplicação de R$294.880 mil em Títulos e Valores Mobiliários, e
houve um incremento de R$ 304.446 mil de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento,
além de R$ 70.365 mil referentes ao pagamento de juros, imposto de renda e contribuição social, conforme
reconciliação abaixo:
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Demonstração do Fluxo de Caixa Consolidado (em

31 de dezembro

31 de dezembro

milhares de reais)

de 2017

de 2016

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

426.963

388.920

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento

(148.914)

(109.771)

Títulos e Valores Mobiliários

(294.880)

(124.412)

304.446

(61.550)

Atividades de Financiamento

338.680

(38.433)

Pagamento de Dividendos

(34.234)

(23.117)

(63.728)

(90.309)

(6.637)

(10.841)

217.250

(7.963)

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamento

Pagamento de Juros
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
Aumento de caixa e equivalentes de caixa

Demonstração do aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

No início do período

62.036

69.999

279.286

62.036

Aumento de caixa e equivalentes de caixa

217.250

(7.963)

Variação das Disponibilidades Financeiras

512.130

116.449

No fim do período

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
A geração de caixa operacional decorre substancialmente de operações da Companhia, podendo variar de
período a período, conforme a flutuação das receitas dos negócios, dos custos e despesas operacionais e do
resultado financeiro. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016, o fluxo
de caixa decorrente das atividades operacionais foi de R$ 426.963 mil e R$ 388.920 mil, respectivamente.
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento
O fluxo de caixa das atividades de investimento está substancialmente relacionado: (i) às aquisições de
empresas controladas menos caixa líquido na aquisição; (ii) às aquisições de ativo imobilizado; (iii) à
aquisição de ativos intangíveis. No exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, o fluxo de caixa
aplicado nas atividades de investimento somou um total de R$ 443.794 mil, sendo R$ 294.880 mil
aplicados em Títulos e Valores Mobiliários de liquidez diária para fins de remuneração do caixa, R$ 98.035
mil aplicados principalmente na construção e reforma das unidades do Grupo, R$12.331 mil em Adições ao
intangível e R$38.548 mil em pagamento de aquisição de controladas.
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamento
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Os recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamento, no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017, totalizaram R$ 304.446 mil positivos e foram decorrentes da amortização de contratos
de empréstimos e financiamentos e do saldo correspondente à 1ª emissão de debêntures com os recursos
oriundos da 2ª emissão de debêntures realizada pela Companhia e da operação de aumento de capital,
mediante a emissão, por subscrição privada, dentro do limite do capital autorizado, de 13.598.756 (treze
milhões, quinhentas e noventa e oito mil, setecentas e cinquenta e seis) ações ordinárias, conforme
mencionado na seção “Estrutura de Capital” deste anexo, à página 36, e do pagamento de dividendos
relativos ao lucro auferido pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
a.
resultados das operações da Companhia: (comentário sobre as variações
das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação
alterações de volume e novos produtos).
A seguir, são apresentados os comentários da Diretoria da Companhia correspondentes à
análise dos principais componentes da receita e fatores que afetaram ou podem afetar
materialmente os resultados da Companhia. Nas seções 10.2(b) e 10.2(c), em conjunto,
são comentados as variações e/ou impactos de itens tais como, inflação, taxa de juros e
sazonalidade.
Desde a constituição da Companhia, sua receita decorre da prestação de serviços
educacionais de graduação, pós-graduação e cursos profissionalizantes. Esclarecem,
nossos Diretores, que nossa receita bruta é composta pelos seguintes itens:
Mensalidades: A maior parte da receita bruta da Companhia provém das mensalidades
cobradas pelos cursos de graduação tradicional, graduação tecnológica, extensão,
especialização e pós-graduação, que são oferecidos aos alunos. Os cursos são vendidos
em módulos de seis meses, parcelados em seis mensalidades, com pagamento no início
de cada mês, sendo a confirmação da matrícula no semestre feita mediante o pagamento
da primeira parcela.
Outras receitas: O restante da receita bruta da Companhia provém das taxas por
serviços prestados aos alunos, como impressão de documentos, requerimentos de
revisão de notas, requerimentos de histórico escolar, taxa de inscrição no vestibular,
aluguéis de salas e auditórios, entre outras receitas.
A tabela a seguir demonstra a composição da receita operacional bruta e receita
operacional líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017
e 2016.

(em milhares de reais)
Receita Operacional Bruta

31 de

31 de

31 de

dezembro

dezembro

dezembro

de 2018

AV (1)

de 2017

AV (1)

de 2016

AV (1)

1.847.993

146,4%

1.640.922

133,2%

1.426.045

126,7%

1.731.307

137,1%

1.566.726

127,2%

1.364.367

121,2%

Mensalidades de pós-graduação

29.458

2,3%

24.857

2,0%

23.462

2,1%

Mensalidades de ensino técnico

1.581

0,1%

1.051

0,1%

5.838

0,5%

Mensalidades de EAD

70.786

5,6%

32.984

2,7%

18.316

1,6%

Outras

14.861

1,2%

15.304

1,2%

14.062

1,2%

(585.507)

-46,4%

(409.137)

-33,2%

(300.665)

-26,7%

(542.315)

-43,0%

(365.249)

-29,7%

(258.190)

-22,9%

(43.192)

-3,4%

(43.888)

-3,6%

(42.475)

-3,8%

1.262.486

100,0%

1.231.785

100,0%

1.125.380

100,0%

Mensalidades de graduação

Deduções da receita bruta
Descontos e bolsas
Impostos
Receita operacional líquida

(1) Percentual total da receita operacional líquida

-1-
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Os Diretores comentam que a situação financeira e o resultado das operações da
Companhia são influenciados por fatores como: (i) o desenvolvimento macroeconômico
brasileiro; (ii) a taxa de desemprego; (iii) a disponibilidade de crédito; (iv) inflação, (v)
nível de juros básicos; (vi) o nível de renda da população; e (vii) alterações regulatórias
e legislativas que incidem sobre o setor de educação e os negócios da Companhia.
Variáveis como desenvolvimento macroeconômico brasileiro, a taxa de desemprego e a
média salarial podem afetar, positivamente ou negativamente, a receita da Companhia,
uma vez que impactam diretamente o poder de consumo dos seus clientes. Também
podem incorrer em variações, positivas ou negativas, em relação aos seus custos
operacionais e despesas administrativas e comerciais devido à oferta e demanda de mão
de obra. A disponibilidade de crédito e o nível dos juros básicos podem afetar,
positivamente ou negativamente, as despesas financeiras da Companhia, bem como a
sua capacidade de investimento no curto e médio prazo.
Em 6 de janeiro de 2016, o Ministério da Educação (MEC), o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)
publicaram no portal SisFIES o cronograma anual de recompras contendo novamente 12
repasses e recompras de certificados financeiros do tesouro e a informação que o
repasse de CFT-E destinado ao pagamento de ¼ (um quarto) dos encargos educacionais
remanescentes de 2015, devidos às Instituições de Educação Superior, ou grupo de
Instituições sob controle comum, com mais de 20 mil matrículas de alunos junto ao FIES,
será efetuado até o dia 30 de junho de 2016.
Em 1 de fevereiro de 2016, o Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União
("DOU") a Portaria Normativa nº 3 de 29 de janeiro de 2016 ("PN 03/16") que revogou o
parágrafo 8º do art. 4º da Portaria Normativa nº 1 de 22 de janeiro de 2010. O item
revogado previa que o valor da recompra dos Certificados pelo FNDE "não poderá
exceder o valor estimado para repasse de títulos às entidades mantenedoras previstos
para o mês imediatamente seguinte”.
Em 3 de fevereiro de 2016, a Companhia, na condição de associada da Associação
Brasileira para o Desenvolvimento Do Ensino Superior ("ABRAES"), anuiu à celebração
com a União Federal ("União"); a Secretaria de Educação Superior do Ministério da
Educação ("SESU"), na condição de representante do MEC e o Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação ("FNDE") de um Termo de Acordo Judicial ("Termo de
Acordo") na Ação Ordinária nº 19275-27.2015.4.01.3400 ("Ação Judicial"), em trâmite
na 22ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Na Ação Judicial se discutia a quebra
da isonomia instituída pela Portaria Normativa nº 23 de 29/12/2014 para as Instituições
de Educação Superior ("Instituições" ou "IES"), ou grupo de Instituições sob controle
comum, com mais de 20 mil matrículas de alunos junto ao Fundo de Financiamento do
Estudante do Ensino Superior ("FIES") quanto à emissão e recompra de Certificados
Financeiros do Tesouro ("Certificados"). Conforme Termo de Acordo, as IES associadas
da ABRAES receberão os créditos do FIES não quitados pelo FNDE durante o ano de 2015
nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, sendo 25% do saldo em 2016; 25% em 2017 e
50% em 2018. A quitação dar-se-á até junho de cada ano e as parcelas serão corrigidas
pela variação do IPCA desde a data de seu respectivo vencimento no ano de 2015 até o
efetivo pagamento. Além da obrigação financeira de quitar o saldo junto às associadas da
ABRAES, a UNIÃO e o FNDE se comprometeram a, doravante, cumprir a obrigação legal
de emitir mensal e integralmente os Certificados, bem como a repassar e recomprar, nos
termos da lei, dentro de cada respectivo exercício social, a totalidade dos Certificados do
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FIES, além de cumprir a obrigação legal de adotar critérios isonômicos de emissão e de
recompra dos Certificados junto às Instituições, independentemente do número de
matrículas de alunos no FIES (Instituições grandes ou pequenas), garantindo, com isso,
tratamento financeiro isonômico entre todas as Instituições participantes do FIES.
Os Diretores da Companhia informam que as parcelas do acordo firmado com o Governo
Federal, indicativo aos valores devidos das mensalidades do FIES não pagas em 2015
(PN 23), foram quitadas conforme estabelecido no acordo, tendo a última parcela, no
montante de R$137,4 milhões, sido quitada em agosto de 2018.
Exceto pela inflação e taxas de juros básicos, os Diretores comentam que não é possível
aferir quantitativamente o impacto dos fatores macroeconômicos citados acima nas
atividades da Companhia, muito embora não seja possível afastar completamente
potencial relevância indireta destes para o desenvolvimento de qualquer negócio no
médio e longo prazo. Em relação à inflação e taxas de juros, os Diretores comentam que
os impactos desses fatores têm sua relevância mitigada ou mesmo anulada na medida
em que a Companhia consegue realizar periódicos reajustes de suas mensalidades para
acompanhar a inflação e/ou compatibilizar o perfil de sua dívida e geração de caixa
próprio para endereçar eventuais impactos resultantes de variações nas taxas de juros.
Para informações adicionais a respeito de impactos da inflação e taxas de juros em nas
atividades da Companhia, ver Item 10.2(c) deste Formulário de Referência.
b.
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de
câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e
serviço:
Os Diretores entendem que os principais fatores determinantes da receita bruta da
Companhia são: (i) o número de alunos matriculados em cada um dos cursos oferecidos,
unidades e turnos; (ii) o valor das mensalidades para cada curso, unidade e turno; e (iii)
o número de disciplinas ou créditos que o aluno está cursando.
Os principais impactos nas variações de receitas entre os exercícios de 2018, 2017 e
2016 são: (i) crescimento de alunos matriculados e rematriculados nas instituições de
ensino (ii) reajustes das mensalidades estabelecidos de acordo com o curso, unidade e
turno.
Os Diretores ressaltam ainda que a variação da receita também pode ser atribuída à
oferta de novos produtos e serviços nas áreas em que a Companhia atua, por exemplo,
para o Ensino Superior há renovação constante do portfólio de cursos de graduação e
pós-graduação, visando atender às necessidades locais do mercado de trabalho.
c.
impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e
produtos, do câmbio e da taxa de juros no nosso resultado operacional e
financeiro:
Os Diretores da Companhia destacam que o desempenho financeiro da Companhia pode
ser afetado pela inflação, tendo em vista que as receitas da Companhia bem como os
custos e despesas operacionais são incorridos em reais e estão, direta ou indiretamente,
indexados aos índices de inflação como IGP-M e IPCA. Diante disso, considerando que o
aumento dos nossos custos e despesas são compensados pelo aumento proporcional das
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mensalidades cobradas de nossos clientes, os Diretores da Companhia acreditam que a
inflação teve impacto relevante nos resultados da Companhia.
Os Diretores, no entanto, não podem prever se a Companhia será capaz de repassar o
aumento dos custos para seus clientes no futuro.
Os Diretores destacam ainda que a Companhia poderá ser impactada em decorrência de
variações da taxa de juros (CDI). Entretanto, variações na taxa de câmbio ainda não
impactaram de forma relevante o resultado financeiro da Companhia, pois à esta não
possui dívidas ou valores a receber em moeda estrangeira, além de nenhum dos seus
custos terem sido atrelados em moeda estrangeira.

PÁGINA: 283 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações
Financeiras

a.

da introdução ou alienação de segmento operacional:

O EAD da Companhia foi aprovado pelo MEC, com notas 4 e 5 no credenciamento e em todos os Polos
(notas de 1 a 5). Inicialmente, foram oferecidos cursos em seis diferentes estados da região Nordeste do
Brasil: Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará. Em 30 de novembro de 2015, o
MEC publicou no Diário Oficial da União o credenciamento da UNG – Universidade de Guarulhos para
oferecer Ensino a Distância no Brasil. Com o credenciamento, a UNG passou a oferecer nacionalmente, a
partir do primeiro semestre de 2016, ensino de graduação a distância, na modalidade 100% online. Essas
operações de EAD tiveram início em 2014 e em 31 de dezembro de 2018 contavam com 16.954 alunos,
nos segmentos de graduação, pós-graduação e cursos técnicos, e auferiram receita bruta de R$ 70.786
mil.
Durante o exercício findo em 2018, a Companhia credenciou junto ao MEC 13 novas unidades de ensino
presencial nas cidades de Patos (PB), Imperatriz (MA), Campinas (SP), Betim (MG), Itabuna (BA), Caxias
do Sul (RS), Florianópolis (SC), São Bernardo do Campo (SP), São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG),
Contagem (MG), Belo Horizonte (MG) e Londrina (PR). Além disso, foram efetuadas reformas nas unidades
Recife (PE), Caruaru (PE), Olinda (PE), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ) e Guarulhos (SP).
No segmento do Ensino à Distância (EAD), houve desenvolvimento bastante expressivo das atividades da
Companhia. Foram 2 novos credenciamentos de centros universitários (UNINASSAU Salvador e a UNAMA
Santarém).
Nesse mesmo exercício, findo em 31 de dezembro de 2017, foi aprovado o denominado Novo Marco
Regulatório do EAD, concretizado por meio da Portaria Normativa do MEC de nº 11 publicada em de 20 de
junho de 2017, que estabeleceu normas para o credenciamento e oferta de cursos EAD, em conformidade
com o Decreto Presidencial nº 9.057 de 25 de maio de 2017. O Novo Marco Regulatório do EAD, dentre
outras regras, garantiu autonomia às Instituições de Ensino (IES) credenciadas junto ao MEC para
expansão de seus polos EAD, desde que seguissem determinados parâmetros de qualidade de ensino.
Como resultado, a Companhia expandiu significativamente seu número de polos em operação, passando de
15 para 205 polos em plena capacidade de captação de alunos entre 31 de dezembro de 2016 e 31 de
dezembro de 2018, um aumento em sua rede de 1.267% em apenas 24 meses e por consequência, a
Companhia expandiu significativamente sua abrangência e capilaridade nesse segmento de ensino superior.
b.

da constituição, aquisição ou alienação de participação societária:

É parte da estratégia de negócios da Companhia a aquisição de empresas. Neste sentido, os Diretores
informam que desde a sua fundação, a Companhia já realizou diferentes aquisições que adicionaram
receitas oriundas dessas empresas. Para maiores informações sobre as aquisições ver item 15.7 do
Formulário de Referência. Todavia, com relação a eventuais futuras aquisições, os Diretores não podem
afirmar quais serão e se haverá efeitos relevantes nas demonstrações financeiras da Companhia.
c.

dos eventos ou operações não usuais:

Em outubro de 2016, a Companhia adquiriu, com a assinatura de um Contrato de Cessão não-Onerosa de
Mantença da Faculdade São Camilo (FASC), localizada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais,
instituição com IGC - Índice Geral de Cursos (IGC) 3 e com 2 cursos em funcionamento e reconhecidos
pelo MEC: Administração, com 100 vagas (e sem CPC) e Radiologia com 100 vagas (e CPC 3). Através da
-1-
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FASC, o Grupo Ser Educacional dá prosseguimento em sua estratégia de longo prazo de ser uma empresa
dominante nas regiões Nordeste e Norte do Brasil e se tornar um player relevante no restante do Brasil.
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Os Diretores analisam a seguir as mudanças significativas nas práticas contábeis e os efeitos destas
alterações na contabilidade da Companhia. A análise dessas alterações foi segregada por exercício e,
quando aplicável, os impactos na posição patrimonial e financeira são apresentados em forma de quadro,
no respectivo exercício da adoção.
a)

mudanças significativas nas práticas contábeis:

Nesta seção 10.4(a), os Diretores comentam quais foram as alterações ocorridas nos exercícios e
qualificam as matérias objeto destas alterações.
No exercício de 2018, a Companhia passou a reconhecer sua receita de mensalidades de alunos de acordo
com as normas do IFRS 15, e passou a registrar a receita bruta com base nos valores cobrados nos boletos
emitidos com vencimento no dia 30 de cada mês, ou com base nos contratos de prestação de serviços, e
não mais pelo valor de mensalidade com vencimento no dia 5 de cada mês, que considera o desconto de
pontualidade. O efeito prático dessa alteração resulta no reconhecimento adicional a partir desse ano da
receita de juros de mensalidades de alunos na receita bruta que até 2017 era reconhecida como receita
financeira de juros de mensalidades.
A Companhia também passou a adotar a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) de acordo
com o IFRS 9, de forma a refletir a perda esperada do contas a receber de acordo com a inadimplência dos
últimos 12 meses por aluno, por título e para cada faixa de vencimento, exceto para os créditos educativos
oriundos de programas do governo federal (FIES). Até o exercício de 2017, a Companhia provisionava sua
PCLD considerando 100% da inadimplência a partir de 180 dias.
Para os anos de 2017 e 2016, a Companhia não realizou nenhuma mudança espontânea nas práticas
contábeis adotadas para a preparação das suas demonstrações financeiras.
b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis.
Nesta seção 10.4(b) é apresentada a análise de nossos Diretores sobre os impactos relevantes destas
alterações e os efeitos na posição patrimonial e financeira da Companhia.
Conforme informado no item acima as implantações do IFRS 15 e IFRS 9, no exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, gerou os seguintes impactos.


IFRS 15 – Receitas de Contratos com Clientes (CPC 47)

No processo de análise das mudanças introduzidas pela norma, o Grupo passou a reconhecer a receita
bruta com base nos valores cobrados nos boletos emitidos com vencimento para o dia 30 de cada mês, ou
com base em contratos de prestação de serviços, reconhecendo assim um desconto de pontualidade para
as mensalidades pagas com o usufruto desse desconto, que anteriormente eram reconhecidos no resultado
financeiro, sem impacto no patrimônio líquido do Grupo.


IFRS 9 – Instrumentos Financeiros (CPC 48)

A Companhia elaborou o cálculo da perda estimada com crédito de liquidação duvidosa seguindo modelo
híbrido de perdas esperadas e incorridas, com abordagem simplificada que registra perdas esperadas
durante todo o ciclo das contas a receber de clientes. Nesse sentido, em 1º de janeiro de 2018, reconheceu
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o montante de R$ 25.757, adicionalmente ao saldo da referida provisão registrada no ativo circulante em
31 de dezembro de 2017, em contrapartida ao patrimônio líquido, utilizando-se assim do método de
adoção retrospectivo modificado sem reapresentar os valores correspondentes, conforme prevê o IFRS 9
(CPC 48).
Para os anos de 2017 e 2016, a Companhia não realizou nenhuma mudança espontânea nas práticas
contábeis adotadas para a preparação das suas demonstrações financeiras.
c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor.
Os nossos Diretores informam que não houve nenhuma ressalva de nossos auditores para as
Demonstrações Financeiras elaboradas em 31 de dezembro de 2018, 2017, e 2016.
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No entendimento de nossos Diretores, as nossas principais políticas contábeis críticas são apresentadas
logo abaixo, sendo que essas foram aplicadas de modo consistente e uniforme para todos os períodos e
exercícios sociais apresentados, salvo disposição em contrário.
10.5.1 - Base de preparação
(a)

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e
determinados ativos e passivos financeiros mensurados a valor justo.
As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram preparadas conforme as práticas contábeis
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e com as normas emitidas pela Comissão de Valores Imobiliários (CVM). Pelo fato de que as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas demonstrações financeiras individuais, a partir de 2014, não
diferem do IFRS aplicável às demonstrações financeiras separadas, uma vez que ele passou a permitir a
aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas, coligadas e joint ventures nas
demonstrações separadas, elas também estão em conformidade com as normas internacionais de relatório
financeiro International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB). Essas demonstrações evidenciam todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
administração na sua gestão.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também
o exercício de julgamento por parte da administração do Grupo no processo de aplicação das políticas
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras
consolidadas, estão divulgadas na Nota 3.
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela
legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias
abertas. As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa
demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das
demonstrações financeiras.
(b)

Mudanças nas políticas contábeis e divulgações

No exercício de 2018, a Companhia passou a reconhecer sua receita de mensalidades de alunos de acordo
com as normas do IFRS 15, e passou a registrar a receita bruta com base nos valores cobrados nos boletos
emitidos com vencimento no dia 30 de cada mês, ou com base nos contratos de prestação de serviços, e
não mais pelo valor de mensalidade com vencimento no dia 5 de cada mês, que considera o desconto de
pontualidade. O efeito prático dessa alteração resulta no reconhecimento adicional a partir desse ano da
receita de juros de mensalidades de alunos na receita bruta que até 2017 era reconhecida como receita
financeira de juros de mensalidades.
A Companhia também passou a adotar a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) de acordo
com o IFRS 9, de forma a refletir a perda esperada do contas a receber de acordo com a inadimplência dos
últimos 12 meses por aluno, por título e para cada faixa de vencimento, exceto para os créditos educativos
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oriundos de programas do governo federal (FIES). Até o exercício de 2017, a Companhia provisionava sua
PCLD considerando 100% da inadimplência a partir de 180 dias.
Para os anos de 2017 e 2016, a Companhia não realizou nenhuma mudança espontânea nas práticas
contábeis adotadas para a preparação das suas demonstrações financeiras.
10.5.1 - Consolidação
As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas.
(a)

Controladas

Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais a Companhia detém o
controle. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para
a Companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que a Companhia deixa de ter o controle.
Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos para a aquisição de
controladas em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da
aquisição. A Companhia reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo
como pela parcela proporcional da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da
adquirida. A mensuração da participação não controladora é determinada em cada aquisição realizada.
Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos.
Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo Ser Educacional são
eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça
evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são
alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia.
10.5.2 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança
de valor.
10.5.3 - Ativos financeiros
10.5.3.1 - Classificação
A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias:
mensurados ao valor justo por meio do resultado, e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.
10.5.3.2 - Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação.
Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no
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curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes e estão apresentados na
Nota 7.

10.5.3.3 - Empréstimos e recebíveis
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São apresentados como ativo circulante, exceto
aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são
classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis do Grupo compreendem "Contas a
receber de clientes e demais contas a receber" e "Caixa e equivalentes de caixa" (Notas 10.5.4 e 10.5.2).
10.5.3.4 - Reconhecimento e mensuração
As compras e as vendas de ativos financeiros são normalmente reconhecidas na data da negociação. Os
investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para
todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos
financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os
custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando
os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso,
desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de
propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são,
subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados
inicialmente pelo valor justo, e subsequentemente, pelo custo amortizado, usando o método da taxa
efetiva de juros.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor
justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em "Outras despesas
operacionais, líquidas" no período em que ocorrem.
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos preços atuais de compra. Se o
mercado de um ativo financeiro (e de títulos não listados em Bolsa) não estiver ativo, a Companhia
estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações
recentes contratadas com terceiros, referência a outros instrumentos que são substancialmente similares,
análise de fluxos de caixa descontados e modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível
de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela
Administração da própria entidade.
10.5.3.5 - Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial
quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser
contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de
inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou contraparte.
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10.5.4 - Contas a receber de clientes
As contas a receber são decorrentes da prestação de serviços de atividades de ensino e não incluem
montantes de serviços prestados após as datas dos balanços. Os serviços arrecadados, e ainda não
prestados nas datas dos balanços, são contabilizados como mensalidades recebidas antecipadamente e são
reconhecidos no respectivo resultado do exercício de acordo com o regime de competência.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para
créditos de liquidação duvidosa (“impairment”).
10.5.5 - Provisão para crédito de liquidação duvidosa
É apresentada como redução das contas a receber e é constituída em montante considerado suficiente pela
Administração para fazer face a eventuais perdas na realização das contas a receber decorrentes de
mensalidades e de cheques a receber, considerando os riscos envolvidos. É calculada pela Administração
quando existe evidência objetiva de perda, considerando o fluxo de caixa esperado, descontado pela taxa
efetiva de juros.
Em 2018, Companhia passou a adotar a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) de acordo
com o IFRS 9, de forma a refletir a perda esperada do contas a receber de acordo com a inadimplência dos
últimos 12 meses por aluno, por título e para cada faixa de vencimento, exceto para os créditos educativos
oriundos de programas do governo federal (FIES). Até o exercício de 2017, a Companhia provisionava sua
PCLD considerando 100% da inadimplência a partir de 180 dias.
Para os anos de 2017 e 2016, a Companhia não realizou nenhuma mudança espontânea nas práticas
contábeis adotadas para a preparação das suas demonstrações financeiras.

10.5.6 - Investimentos em controladas (aplicável somente para as demonstrações financeiras
individuais)
Os investimentos em empresas controladas, nas demonstrações financeiras da controladora, estão
registrados pelo método da equivalência patrimonial.
A participação societária em controladas é apresentada na demonstração do resultado da controladora
como equivalência patrimonial, representando o lucro líquido atribuível aos acionistas da controlada. Nas
demonstrações financeiras individuais, o ágio por expectativa de rentabilidade futura - goodwill é
apresentado como parte do investimento. Os mesmos ajustes feitos nas demonstrações financeiras
consolidadas são feitos nas demonstrações financeiras individuais para se chegar aos mesmos valores de
patrimônio líquido e resultado.
10.5.7 - Ativos intangíveis
(a)

Ágio

O ágio (goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor justo pago e/ou a pagar pela
aquisição de um negócio e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da controlada adquirida.
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O ágio de aquisições de controladas é registrado como "Ativo intangível" no consolidado. O ágio é testado
anualmente para verificar perdas (impairment). Ágio é contabilizado pelo seu valor de custo menos as
perdas acumuladas por impairment. Perdas por impairment reconhecidas sobre ágio não são revertidas.
Os ganhos e as perdas da alienação de uma entidade incluem o valor contábil do ágio relacionado com a
entidade vendida.
(b)

Carteira de alunos

As relações contratuais com alunos, adquiridas em uma combinação de negócios, são reconhecidas pelo
valor justo na data da aquisição. As relações contratuais têm vida útil definida e são contabilizadas pelo seu
valor de custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada usando o método linear durante
o período esperado da relação com o aluno.
(c)

Licenças e implantações de softwares

As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer
com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida útil
estimada dos softwares de três a cinco anos.
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos.
Outros gastos de desenvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhecidos como despesa,
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa não são
reconhecidos como ativo em período subsequente.
Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida
útil estimada, não superior a três anos.
(d)

Credenciamento e Licenças de operação

Os credenciamentos e as licenças de operação são capitalizados com base nos gastos incorridos junto ao
Ministério de Educação referentes à autorização e ao reconhecimento dos cursos oferecidos, assim como
recredenciamento das Unidades. Os credenciamentos e as licenças têm vida útil definida e são
contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada usando
o método linear durante o período de vigência das licenças obtidas junto ao Ministério da Educação.
(e)

Conteúdo Digital

O Conteúdo Digital é capitalizado com base nos custos incorridos para adquirir direitos de uso de conteúdos
digitais a serem utilizados na prestação de serviço da Companhia. Esses custos são amortizados durante o
prazo do contrato.
(f)

Convênios

Os convênios são capitalizados com base nos custos incorridos para firmar contratos, junto a empresas
parceiras, que confiram aos alunos do Grupo Ser Educacional o direito de exercer as atividades de
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graduação complementares, necessárias para sua formação acadêmica. Esses custos são amortizados
durante o prazo dos referidos contrato.
(g)

Fundo de comércio

São ativos intangíveis com prazo de vida útil definida, representados por valores pagos na aquisição de
novos pontos comerciais (fundo de comércio). São amortizados linearmente de acordo com o prazo do
contrato de aluguel dos imóveis alugados.

(h)

Intangíveis identificados em aquisições - Licenças de cursos

As licenças de cursos identificadas em aquisições referem-se basicamente aos valores de licenças e
credenciamentos de cursos perante o MEC e são registradas inicialmente pelos seus valores justos com
base em laudos de avaliação suportando os montantes alocados nas combinações de negócios. Esses ativos
identificados em aquisições possuem vida útil indefinida e estão sujeitos a testes anuais de
recuperabilidade.
(i)

Intangíveis identificados em aquisições - Marcas registradas e carteira de clientes

As marcas e carteiras de clientes identificadas em aquisições são registradas inicialmente pelos seus
valores justos com base em laudos de avaliação suportando os montantes alocados nas combinações de
negócios. Esses ativos identificados em aquisições possuem vida útil definida e estão sujeitos a amortização
calculada pelo método linear para alocar o custo durante sua vida útil estimada.
10.5.8 - Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada e perda para
impairment. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear para
alocar seus custos, menos o valor residual, durante a vida útil.
O imobilizado em andamento refere-se à construção de novos prédios e adequação de prédios de terceiros
à atividade da Companhia. Semestralmente os saldos deste grupo são revisados e transferidos para as
suas devidas contas, se concluídos, para início da depreciação.
Os custos subsequentes ao do reconhecimento inicial são incorporados ao valor residual do imobilizado ou
reconhecidos como item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios econômicos associados
a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável. O saldo residual do item
substituído é baixado. Demais reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no resultado quando
incorridos.
Os itens do ativo imobilizado são baixados quando vendidos ou quando nenhum benefício econômico futuro
for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como
sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor residual do ativo) são reconhecidos na
demonstração do resultado do período em que o ativo for baixado.
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Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se
necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço.
10.5.9 - Custos de empréstimo capitalizados
O custo histórico do imobilizado inclui juros sobre de empréstimos diretamente relacionados com a
aquisição, construção ou produção de um ativo que necessariamente requer um tempo significativo para
ser concluído para fins de uso ou venda são capitalizados como parte do custo do correspondente ativo.
Todos os demais custos de empréstimos são registrados em despesa no período em que são incorridos.
Custos de empréstimo compreendem juros e outros custos incorridos por uma entidade relativos ao
empréstimo.
10.5.10 - Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). Os ativos
que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por
impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa
o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Para fins
de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos
de caixa identificáveis separadamente, “Unidades Geradoras de Caixa” (UGCs). Os ativos não financeiros,
exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para a análise
de uma possível reversão do impairment na data do balanço.
10.5.11 - Fornecedores e compromissos a pagar
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no
curso normal dos negócios e os compromissos a pagar são obrigações decorrentes da aquisição de imóveis
e dos saldos a pagar oriundos de combinações de negócios, sendo classificados como passivos circulantes
se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar a fornecedores e
os compromissos a pagar são apresentados como passivo não circulante.
As contas a pagar aos fornecedores e os compromissos a pagar são inicialmente reconhecidos pelo valor
justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de
juros.
10.5.12 - Arrendamento mercantil
Os arrendamentos nos quais uma parcela significativa dos riscos e benefícios da propriedade é retida pelo
arrendador são classificados como arrendamentos operacionais. Os pagamentos efetuados para
arrendamentos operacionais (líquidos de quaisquer incentivos recebidos do arrendador) são reconhecidos
na demonstração do resultado pelo método linear, durante o período do arrendamento.
O Grupo arrenda certos bens do imobilizado. Os arrendamentos do imobilizado, nos quais o Grupo detém,
substancialmente, todos os riscos e benefícios da propriedade, são classificados como arrendamentos
financeiros. Estes são capitalizados no início do arrendamento pelo menor valor entre o valor justo do bem
arrendado e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento em contrapartida de um passivo
de arrendamento a pagar.
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Cada parcela paga do arrendamento é alocada, parte ao passivo e parte aos encargos financeiros, para
que, dessa forma, seja obtida uma taxa constante sobre o saldo da dívida em aberto. As obrigações
correspondentes, líquidas dos encargos financeiros, são incluídas em obrigações de arrendamentos
mercantis. Os juros das despesas financeiras são reconhecidos na demonstração do resultado durante o
período do arrendamento, para produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente
do passivo para cada período. O imobilizado adquirido por meio de arrendamentos financeiros é depreciado
durante a vida útil do ativo.
10.5.13 - Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida
na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o
método da taxa efetiva de juros.
Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia
tenha um direito incondicional da liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou
produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do
ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que
tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como
despesa no período em que são incorridos.
10.5.14 - Debêntures
As debêntures são reconhecidas, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e
são, subsequentemente, demonstradas pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do
resultado durante o período em que as debêntures estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva
de juros.
As debêntures são classificadas como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito
incondicional da liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.
Os custos de debêntures gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou
produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do
ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que
tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de debêntures são reconhecidos como
despesa no período em que são incorridos.
10.5.15 - Provisões
As provisões para contingências (trabalhistas, cíveis e tributárias) são reconhecidas quando: (i) existe uma
obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com
segurança, com base nos julgamentos dos consultores jurídicos.
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As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a
obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do
valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência
da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.
10.5.16 - Tributação
(a)

Imposto de renda e contribuição social corrente

As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem o imposto corrente. Os
impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que
estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto
também é reconhecido no patrimônio líquido. Para as unidades que aderiram ao Programa Universidade
para Todos “PROUNI”, as atividades de ensino superior de graduação gozam de isenção, pelo período de
vigência do termo de adesão, com relação ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica “IRPJ” e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido “CSLL”.
(b)

PIS e COFINS

Para as receitas das atividades de ensino, com exceção das atividades de graduação das unidades que
aderiram ao Programa Universidade para Todos “PROUNI”, incidem o Programa de Integração Social “PIS”
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social “COFINS” nas alíquotas de 0,65% e 3,00%,
respectivamente e, para as atividades não relacionadas a ensino, incidem o PIS à alíquota de 1,65% e a
COFINS a 7,6%.
As atividades de graduação nas unidades que aderiram ao Programa Universidade para Todos “PROUNI”
são isentas do Programa de Integração Social “PIS” e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social “COFINS”.
(c)

PROUNI

As unidades que aderiram ao PROUNI gozam de isenção, pelo período de vigência do termo de adesão,
com relação aos seguintes tributos federais:




Imposto de Renda de Pessoa Jurídica “IRPJ” e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido “CSLL”,
instituída pela Lei nº 7.689 de 15 de dezembro de 1988;
COFINS, instituída pela Lei Complementar nº 70 de 29 de dezembro de 1991; e
PIS, instituída pela Lei Complementar nº 7 de 7 de setembro de 1970.

As isenções acima mencionadas são originalmente calculadas sobre o valor da receita auferida em
decorrência da realização de atividades de ensino superior, provenientes de cursos de graduação e cursos
sequenciais de formação específica.
(d)

ISS

As receitas das atividades de ensino incidem o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza “ISS”,
conforme regulamentado na lei complementar 116/2003, nas alíquotas de 3,00% a 5,00%, a depender do
município. O tributo é reconhecido de acordo com o reconhecimento de receita da Companhia.
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10.5.17 - Lucro por ação
A Companhia efetua os cálculos do lucro por lote de mil ações - utilizando o número médio ponderado de
ações ordinárias totais em circulação, durante o período correspondente ao resultado conforme
Pronunciamento Técnico CPC 41 (IAS 33).
10.5.18 - Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido.
Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no
patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos.
10.5.19 - Reconhecimento da receita, custos e despesas
As receitas, custos e despesas são reconhecidos pelo regime de competência.
(a)

Receita de serviços

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber das atividades de ensino
superior, pós-graduação, cursos livres e atividades educacionais correlatas. A receita é apresentada líquida
dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A receita pela prestação de serviços é
reconhecida tendo como base os serviços realizados até a data do balanço.
As mensalidades dos cursos e seus respectivos descontos variam de acordo com o curso, a Unidade ou o
termo acadêmico. As receitas são geradas com base em contratos de preço fixo, sendo reconhecidas
mensalmente com base na prestação do serviço.
A Companhia aderiu, em outubro de 2013, ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
(PRONATEC), criado pelo Ministério da Educação (MEC) para expandir a oferta de cursos técnicos e
profissionais de nível médio, e de cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores brasileiros. As
receitas são geradas com base na bolsa-formação, sendo reconhecidas mensalmente com base na
prestação de serviço, considerando a confirmação de presença por cada aluno, de acordo com as condições
e requisitos do programa.
A Companhia registra como desconto os encargos educacionais decorrentes dos contratos de financiamento
garantidos pelos alunos que aderiram ao FGEDUC de acordo com a Portaria Normativa nº 21, de 21 de
outubro de 2010, Portaria Normativa nº 14, de 28 de junho de 2012 e Portaria Normativa nº 3, de 3 de
janeiro de 2014. Os encargos educacionais somam 5,63% da receita oriunda dos alunos que possuem
adesão ao FGEDUC pelo FIES. Adicionalmente, a partir de 2016 foi incluído um novo desconto de 2%
relativos aos encargos FIES, conforme Medida Provisória Nº 741.
No exercício de 2018, a Companhia passou a reconhecer sua receita de mensalidades de alunos de acordo
com as normas do IFRS 15, e passou a registrar a receita bruta com base nos valores cobrados nos boletos
emitidos com vencimento no dia 30 de cada mês, ou com base nos contratos de prestação de serviços, e
não mais pelo valor de mensalidade com vencimento no dia 5 de cada mês, que considera o desconto de
pontualidade. O efeito prático dessa alteração resulta no reconhecimento adicional a partir desse ano da
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receita de juros de mensalidades de alunos na receita bruta que até 2017 era reconhecida como receita
financeira de juros de mensalidades.

(b)

Receitas e despesas financeiras

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o
método da taxa efetiva de juros.
10.5.20 - Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida
como um passivo nas demonstrações financeiras do Grupo ao final do exercício, com base no estatuto
social da Companhia, que estabelece 25% como mínimo obrigatório e os dividendos e juros sobre o capital
próprio que eventualmente tenham sido pagos a título de antecipação durante o exercício. Qualquer valor
acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em
Assembleia Geral.
O efeito fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido na demonstração de resultado.
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a.
os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no
seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i.

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Os Diretores da Companhia destacam que, até a presente data, a Companhia não teve quaisquer passivos
ou operações não registrados nas demonstrações financeiras da Companhia para financiar suas operações
que não estejam classificadas em seu balanço patrimonial. Adicionalmente, os Diretores destacam que a
Companhia não possui subsidiárias nas quais detém participação majoritária ou controles sobre as
operações que não estejam incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.
ii.
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades,
indicando respectivos passivos
Não é de conhecimento da Administração.
iii.

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não é de conhecimento da Administração.
iv.

contratos de construção não terminada

Não é de conhecimento da Administração.
v.

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não é de conhecimento da Administração.
b.

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras:

Os Diretores da Companhia informam que não existem ativos e passivos detidos pela Companhia que não
aparecem em seu balanço patrimonial.
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a.
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da
Companhia:
Não existem ativos e passivos detidos pela Companhia que não aparecem em seu balanço patrimonial.
b.

natureza e o propósito da operação:

Não existem ativos e passivos detidos pela Companhia que não aparecem em seu balanço patrimonial.
c.
natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da
Companhia em decorrência da operação:
Não existem ativos e passivos detidos pela Companhia que não aparecem em seu balanço patrimonial.
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a.

investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos;
Os Diretores destacam que os investimentos da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2018
totalizaram R$ 134.650 mil, sendo desse total R$ 97.326 mil para aquisições de ativos mobilizados e
intangíveis e R$ 37.324 mil para o pagamento da aquisição das controladas UNG e Talles de Mileto.
Para o exercício de 2019, os Diretores destacam que os investimentos previstos deverão ser alocados para
a expansão dos campi existentes, construção de novos campi e eventuais aquisições de empresas
consideradas chave para suportar o crescimento da Companhia, conforme seu plano de negócios. Parte dos
investimentos também será utilizada para manutenção da estrutura existente, com compra de livros para
biblioteca, reposição de equipamentos (computadores, laboratórios) e licenças do MEC. A Companhia ainda
avalia potenciais aquisições de outras instituições no mercado, porém não é possível garantir que esse tipo
de investimento ocorrerá realmente até o presente momento.
A Companhia realizou quatro aquisições, que agregaram 32 mil alunos à a sua base de alunos, com
investimento total de R$362 milhões. A primeira, realizada em janeiro de 2014, foi a aquisição da
Associação de Ensino Superior Anglo Líder, mantenedora da Faculdade Anglo Líder (FAL). A instituição está
localizada no município de São Lourenço da Mata, no Estado de Pernambuco. A instituição foi adquirida pelo
valor de R$2,1 milhões e contava com cerca de 350 alunos. Em julho de 2014, foi anunciada aquisição da
sociedade Centro Educacional e Desportivo Fase Ltda., entidade mantenedora da instituição FASE
(Faculdade Santa Emília). Com 1.500 alunos e localizada Olinda, Pernambuco a aquisição foi firmada em
R$9,7 milhões. Em outubro de 2014, foi a vez do anúncio da aquisição da União de Ensino Superior do Pará
(UNESPA), mantenedora da Universidade da Amazônia (UNAMA), sediada em Belém, Estado do Pará e
Instituto Santareno de Educação Superior (ISES), mantenedor das Faculdades Integradas do Tapajós (FIT),
sediado em Santarém, também no Estado do Pará, por R$151,2 milhões, com 12,2 mil alunos. Por fim, em
dezembro de 2014, a Companhia assinou com a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisas s/s Ltda. (APEP),
mantenedora da Universidade Guarulhos (UNG), sediada em Guarulhos. Em setembro de 2014, a UNG
contava com aproximadamente 17 mil alunos e a transação concluída em janeiro de 2015 totalizou
R$199,1 milhões. Em março de 2015, a Companhia assinou por meio de sua subsidiária UNESPA, um
Contrato de Cessão Onerosa de Mantença e Outras Avenças com o Metodista Bennett prevendo a cessão da
Mantença do Centro Universitário à UNESPA. Em novembro de 2016, esse contrato teve suas condições
precedentes atendidas, bem como já houve aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica –
CADE, permitindo dessa forma o início de operações da unidade, que operará com a marca UNIVERITAS. O
Contrato previa o pagamento total no valor de R$10 milhões à Metodista Bennett em duas parcelas, sendo
que a primeira de R$ 1 milhão foi depositada em uma conta vinculada da própria UNESPA e o valor
remanescente a ser quitado quando do fechamento da operação. Em junho de 2015, a Companhia adquiriu
100% do capital da Sociedade Universitária Mileto LTDA, mantenedora das FAMIL, que detinha cerca de
350 alunos e contava com 2 unidades localizadas em Fortaleza (CE) e Parnamirim (RN). A operação
totalizou R$6,0 milhões. Em outubro de 2016, a Companhia adquiriu, com a assinatura de um Contrato de
Cessão não-Onerosa de Mantença da Faculdade São Camilo (FASC) no valor de R$0,2 milhão.
ii. fontes de financiamento dos investimentos; e
-1-
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No exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, foram realizadas duas operações de financiamento
que representaram R$591,6 milhões em novos recursos, sendo os financiamentos obtidos nas seguintes
condições: (i) 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da
Companhia, através de distribuição pública com esforços restritos de colocação, sendo 100.000 (cem mil)
Debêntures da Primeira Série e 100.000 (cem mil) Debêntures da Segunda Série. As Debêntures da
Primeira Série farão jus à taxa de CDI+0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) a.a., com data de
vencimento em 15 de setembro de 2019. As Debêntures da Segunda Série farão jus à taxa de CDI+1,35%
(um inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) a.a., com data de vencimento em 15 de setembro de
2021. As Debêntures possuem valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão,
totalizando o montante de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). Os recursos foram captados
para (1) pagamento de financiamentos da Companhia; e (2) reforço de capital de giro, caso haja saldo
remanescente após a liquidação integral dos financiamentos mencionados no item (1) acima; e (ii)
aumento de capital no valor de R$ 391.644.172,80 (trezentos e noventa e um milhões, seiscentos e
quarenta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e oitenta centavos), mediante a emissão, por subscrição
privada, dentro do limite do capital autorizado, de 13.598.756 (treze milhões, quinhentas e noventa e oito
mil, setecentas e cinquenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao
preço de emissão de R$ 28,80 (vinte e oito reais e oitenta centavos) por ação, fixado nos termos do artigo
170, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, com base na cotação média
ponderada das Ações nos pregões da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão realizados entre 11 de agosto de 2017
(inclusive) e 11 de setembro de 2017 (inclusive), aplicando-se um deságio de 0,06% (seis centésimos por
cento), que é compatível com práticas de mercado. Os recursos captados foram integralmente destinados
ao capital social da Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada
em 12 de setembro de 2017.
Quando apropriado, a Companhia celebrou e poderá celebrar novos empréstimos e financiamentos junto a
instituições financeiras e fornecedores.
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.
Os Diretores afirmam que não existiram outros desinvestimentos relevantes nos exercícios de 2018, 2017 e
2016.
b.
desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros
ativos que devam influenciar materialmente nossa capacidade produtiva da Companhia:
A Companhia realizou quatro importantes aquisições, que agregaram 32 mil alunos à a sua base de alunos,
com investimento total de R$362 milhões. A primeira, realizada em janeiro de 2014, foi a aquisição da
Associação de Ensino Superior Anglo Líder, mantenedora da Faculdade Anglo Líder (FAL). A instituição está
localizada no município de São Lourenço da Mata, no Estado de Pernambuco. A instituição foi adquirida pelo
valor de R$2,1 milhões e contava com cerca de 350 alunos. Em julho de 2014, foi anunciada aquisição da
sociedade Centro Educacional e Desportivo Fase Ltda., entidade mantenedora da instituição FASE
(Faculdade Santa Emília). Com 1.500 alunos e localizada Olinda, Pernambuco a aquisição foi firmada em
R$9,7 milhões. Em outubro de 2014 foi a vez do anuncio da aquisição da União de Ensino Superior do Pará
(UNESPA), mantenedora da Universidade da Amazônia (UNAMA), sediada em Belém, Estado do Pará e
Instituto Santareno de Educação Superior (ISES), mantenedor das Faculdades Integradas do Tapajós (FIT),
sediado em Santarém, também no Estado do Pará, por R$151,2 milhões, com 12,2 mil alunos. Por fim, em
dezembro de 2014 a Companhia assinou com a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisas s/s Ltda. (APEP),
mantenedora da Universidade Guarulhos (UNG), sediada em Guarulhos. Em setembro de 2014 a UNG
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contava com aproximadamente 17 mil alunos e a transação concluída em janeiro de 2015 totalizou
R$199,1 milhões. Em março de 2015, a Companhia assinou por meio de sua subsidiária União de Ensino
Superior do Pará - UNESPA ("UNESPA"), um Contrato de Cessão Onerosa de Mantença e Outras Avenças
("Contrato") com o Instituto Metodista Bennett ("Metodista Bennett") prevendo a cessão da Mantença do
Centro Universitário Bennett ("Centro Universitário") à UNESPA. Em novembro de 2016, esse contrato teve
suas condições precedentes atendidas, bem como já houve aprovação do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – CADE, permitindo dessa forma o início de operações da unidade, que operará com a
marca UNIVERITAS. O Contrato previa o pagamento total no valor de R$10 milhões à Metodista Bennett
em duas parcelas, sendo que a primeira de R$ 1 milhão foi depositada em uma conta vinculada da própria
UNESPA e o valor remanescente a ser quitado quando do fechamento da operação. Em junho de 2015, a
Companhia adquiriu 100% do capital da Sociedade Universitária Mileto LTDA, mantenedora das FAMIL, que
detinha cerca de 350 alunos e contava com 2 unidades localizadas em Fortaleza (CE) e Parnamirim (RN). A
operação totalizou R$6,0 milhões. Em outubro de 2016, a Companhia adquiriu, com a assinatura de um
Contrato de Cessão não-Onerosa de Mantença da Faculdade São Camilo (FASC), no valor de R$0,2 milhão.
c.
novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento já
divulgadas; (ii) montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos
ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv) montantes totais gastos no
desenvolvimento de novos produtos ou serviços:
Em agosto de 2018, como parte de seu processo de transformação digital, batizado de “Ser Digital”, o
grupo Ser Educacional lançou a Overdrives, seu novo centro de inovação para criação e desenvolvimento
de startups, que possui 3 objetivos principais: (i) acelerar o desenvolvimento de novas empresas, (ii)
apoiar o desenvolvimento acadêmico de alunos do grupo Ser Educacional e (iii) desenvolver soluções para
empresas utilizando o corpo acadêmico das instituições de ensino do Grupo Ser Educacional. Foram
investidos no projeto o montante de aproximadamente R$ 4,5 milhões, durante o período de 9 meses.
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Não existem outros fatores que influenciaram de maneira relevante do desempenho operacional da
Companhia e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção “10”.
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a.

objeto da projeção

Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09, segundo a qual a divulgação das projeções e
estimativas é facultativa, informamos que não adotamos como prática a divulgação de nossas projeções ao
mercado.
b.

período projetado e o prazo de validade da projeção

Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09, segundo a qual a divulgação das projeções e
estimativas é facultativa, informamos que não adotamos como prática a divulgação de nossas projeções ao
mercado.
c.
premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela
administração da Companhia e quais escapam ao seu controle
Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09, segundo a qual a divulgação das projeções e
estimativas é facultativa, informamos que não adotamos como prática a divulgação de nossas projeções ao
mercado.
d.

valores dos indicadores que são objeto da projeção

Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09, segundo a qual a divulgação das projeções e
estimativas é facultativa, informamos que não adotamos como prática a divulgação de nossas projeções ao
mercado.
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a. informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais
delas estão sendo repetidas no formulário
Não aplicável, uma vez que não temos como prática a divulgação de projeções sobre a evolução de nossos
indicadores.
b. quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com
o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios
nas projeções
Não aplicável, uma vez que não temos como prática a divulgação de projeções sobre a evolução de nossos
indicadores.
c.
quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções
permanecem válidas na data da entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que
elas foram abandonadas ou substituídas
Não aplicável, uma vez que não temos como prática a divulgação de projeções sobre a evolução de nossos
indicadores.
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Nossa estrutura administrativa é composta por (i) Conselho de Administração; (ii) Diretoria Estatutária; (iii)
Conselho Fiscal não permanente; (iv) Comitê de Finanças; e (v) Comitê de Gente, Gestão e Governança,
observado que nossa administração é realizada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria.
a.
atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que
reportam ao conselho de administração
i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável pela
aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na rede mundial
de computadores onde esses documentos podem ser consultados
ii. se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas principais
atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da regulamentação
emitida pela CVM a respeito do assunto
iii. de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, indicando
se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor
independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e,
caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode
ser consultado

Conselho de Administração
O Conselho de Administração é o nosso órgão de deliberação colegiada, responsável pelo estabelecimento
de políticas e diretrizes gerais do nosso negócio, incluindo estratégia de longo prazo, o controle e a
fiscalização do desempenho. Este órgão é responsável também, dentre outras atribuições, pela supervisão
da gestão dos nossos diretores. O Regimento Interno que disciplina o funcionamento do Conselho de

Administração da Ser Educacional S.A., dos comitês a ele vinculados, bem como o relacionamento entre o
Conselho e os demais órgãos sociais do Conselho de Administração foi aprovado pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 24 de outubro de 2018 e está disponível
http://ri.sereducacional.com/sereducacional/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=47929 .

em

Nos termos do Estatuto Social, o Conselho de Administração pode ser composto por, no mínimo 5 (cinco) e,
no máximo 7 (sete) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 1
(um) ano, sendo permitida a reeleição.
De acordo com o Estatuto Social, no mínimo 2 (dois) ou 20%, o que for maior, dos Conselheiros deverão
ser Conselheiros Independentes, conforme definição do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3,
devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes
ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger.
O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos por seus membros na
primeira reunião que ocorrer após a eleição dos conselheiros.
Além das atribuições que lhe confere a Lei das Sociedades por Ações, as seguintes matérias deverão ser
aprovadas pelo nosso Conselho de Administração:
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(a)
eleger e destituir os membros da Diretoria, fixando sua remuneração mensal individual, respeitado
o montante global estabelecido pela Assembleia Geral;
(b)
fixar a orientação geral dos negócios da Companhia aprovando previamente políticas empresariais,
projetos, orçamentos anuais e plano quinquenal de negócios, bem como suas revisões anuais;
(c)
fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, papéis da Companhia,
solicitando, por meio do Presidente, informações sobre contratos celebrados, ou em vias de celebração, e
quaisquer outros atos;
(d)
aprovar planos de participação de lucros, bem como o estabelecimento de critérios para
remuneração e políticas de benefícios da Diretoria e dos empregados da Companhia;
(e)
convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou nos casos em que a convocação é
determinada pela lei ou por este Estatuto Social;
(f)
manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações
financeiras, propor a política de dividendos e a destinação do lucro líquido de cada exercício à Assembleia
Geral;
(g)
decidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos acionistas, nos termos da
legislação aplicável;
(h)
dentro do limite do capital autorizado, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de
acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a
administradores, empregados ou pessoas naturais que lhe prestem serviços, ou a administradores,
empregados ou pessoas naturais que prestem serviços a sociedades sob seu controle, com exclusão do
direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar
aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação de
ações;
(i)
deliberar sobre as condições e oportunidade de emissão de debêntures simples e, sempre que
respeitados os limites do capital autorizado, conversíveis em ações, podendo as debêntures, de qualquer
das classes, ser de qualquer espécie;
(j)
deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão pela Companhia de debêntures
conversíveis em ações que ultrapassem o limite do capital autorizado, sobre (i) a época e as condições de
vencimento, amortização ou resgate, (ii) a época e as condições para pagamento dos juros, da participação
nos lucros e de prêmio de reembolso, se houver, e (iii) o modo de subscrição ou colocação, bem como a
espécie das debêntures;
(k)
deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou
permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos legais pertinentes;
(l)
deliberar sobre as condições de emissão de notas promissórias destinadas à distribuição pública,
nos termos da legislação em vigor;
(m)

deliberar sobre a seleção ou destituição dos auditores externos da Companhia;

(n)
deliberar sobre a contratação de empréstimo ou assunção de dívida que resulte no endividamento
da Companhia além dos limites previstos no orçamento anual ou no plano quinquenal;
#30146416v3<JUR_SP> - Ser FRE _ ITEM 12.1 (Comentários PNA 24.05.18)
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(o)
estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a aquisição ou alienação de bens do ativo
permanente e bens imóveis, bem como autorizar aquisição ou alienação de bens do ativo permanente de
valor superior ao valor de alçada da Diretoria, salvo se a transação estiver contemplada no orçamento
anual da Companhia;
(p)
estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a constituição de ônus reais e a prestação de avais,
fianças e garantias a obrigações próprias, bem como autorizar a constituição de ônus reais e a prestação de
avais, fianças e garantias a obrigações próprias de valor superior ao valor de alçada da Diretoria;
(q)
estabelecer o valor de alçada da Diretoria para celebração, alteração ou rescisão de quaisquer
contratos, acordos ou convênios entre a Companhia e seus (a) acionistas, administradores, empregados e
seus cônjuges e parentes até o terceiro grau, e (b) em qualquer caso, quaisquer pessoas jurídicas em cujo
capital social uma das pessoas acima referidas participe com mais de 10% (dez por cento), sendo certo
que a não aprovação da celebração, alteração ou rescisão de contratos, acordos ou convênios abrangidos
por esta alínea implicará a nulidade do respectivo contrato, acordo ou convênio;
(r)
aprovar, independente do valor envolvido, qualquer capitalização a ser realizada pela Companhia
em suas controladas;
(s)
implementação, alteração ou extinção de política de divulgação de informações relevantes e de
negociação de valores mobiliários;
(t)
pronunciar-se sobre os assuntos que a Diretoria lhe apresente para sua deliberação ou para serem
submetidos à Assembleia Geral;
(u)
deliberar sobre a constituição e extinção de controladas, a aquisição ou alienação de participações
em outras sociedades e a entrada da Companhia em qualquer consórcio ou associação;
(v)
deliberar sobre qualquer alteração na política de recursos humanos da Companhia que possa
impactar substancialmente nos custos;
(w)
avocar, a qualquer tempo, o exame de qualquer assunto referente aos negócios da Companhia,
ainda que não compreendido na enumeração deste artigo, e sobre ele proferir decisão a ser
obrigatoriamente executada pela Diretoria;
(x)
estabelecer o valor de alçada da Diretoria para contratar endividamento, sob a forma de
empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que afete a
estrutura de capital da Companhia, bem como autorizar a contratação de endividamento, sob a forma de
empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que afete a
estrutura de capital da Companhia de valor superior ao valor de alçada da Diretoria;
(y)
aprovar a concessão de garantias, reais ou fidejussórias, e avais para obrigações de quaisquer
terceiros que não as subsidiárias ou sociedades investidas da Companhia ou para garantir o pagamento de
obrigações da Companhia, sempre que o valor da garantia seja igual ou superior a 130% (cento e trinta
por cento) do valor da obrigação garantida;
(z)
declarar dividendos à conta de lucro apurado em balanços semestrais ou em períodos menores, à
conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes, nos termos da legislação em vigor, bem
como declarar juros sobre capital próprio;
(aa) aprovar o regimento interno do Conselho de Administração, dos Comitês e das Comissões que sejam
criados;
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(bb)
aprovar e submeter à Assembleia Geral proposta de plano para a outorga de opção de compra de
ações aos administradores e empregados da Companhia e de outras sociedades que sejam controladas
direta ou indiretamente pela Companhia;
(cc)
aprovar previamente alteração em contrato de concessão ou permissão ou autorização firmado pela
Companhia, por sociedades controladas, direta ou indiretamente, ou coligadas;
(dd) manifestar-se sobre os termos e condições de reorganizações societárias, aumentos de capital e
outras transações que deram origem à mudança de controle, e consignar se elas asseguram tratamento
justo e equitativo aos acionistas da Companhia;
(ee) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de
ações que tenha por objeto as ações ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações de
emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da
publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a
conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos
acionistas, inclusive em relação aos preços e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) os
planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iii) a respeito de alternativas à
aceitação da oferta pública de aquisição de ações disponíveis no mercado; e (iv) o valor econômico da
Companhia, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM;
(ff)
avaliar e divulgar anualmente quem são os membros do Conselho de Administração considerados
independentes, bem como justificar quaisquer circunstâncias que possam comprometer a sua
independência; e
(gg)
resolver os casos omissos neste Estatuto Social, observado o disposto na legislação em vigor e no
Regulamento do Novo Mercado, e exercer outras atribuições que a lei, ou este Estatuto Social, não
confiram a outro órgão da Companhia.
Nosso Conselho de Administração avalia o trabalho da auditoria independente. Essa avaliação ocorre
incialmente por meio do Comitê de Finanças, cuja composição é detalhada abaixo, que avalia
trimestralmente nossas demonstrações financeiras e a atuação da auditoria independente e, por sua vez,
reporta suas opiniões ao Conselho de Administração. Baseado nas opiniões do Comitê de Finanças, nosso
Conselho de Administração avalia o trabalho da auditoria independente, bem como nossos resultados e
demonstrações financeiras, sempre que necessário.
Não possuímos uma política formal para contratação de serviços extra-auditoria, porém o Conselho de
administração avalia se os eventuais serviços contratados extra-auditoria observam as normas vigentes de
independência dos seus auditores independentes.
Comitês
O nosso Estatuto Social permite a criação, pelo Conselho de Administração, de comitês de assessoramento
(“Comitês”). Atualmente possuímos instalados os seguintes Comitês: (i) Comitê de Finanças; e (ii) Comitê
de Gente, Gestão e Governança. Não possuímos um comitê de auditoria estatutário.
Comitê de Finanças
O Comitê de Finanças é um órgão de apoio ao Conselho de Administração e tem por objetivos supervisionar
a qualidade e integridade dos relatórios financeiros, a aderência às normas legais, estatutárias e
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regulatórias, a adequação dos processos relativos à gestão de riscos e as atividades dos auditores internos
e independentes. Nosso Comitê de Finanças não possui regimento interno próprio.
O Comitê de Finanças é um órgão colegiado, composto por até 3 (três) membros, dos quais, pelo menos 1
(um), deverá ser Conselheiros Independente conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado. Os
membros do Comitê de Finanças serão eleitos pelo Conselho de Administração, para mandatos de 2 (dois)
anos, com direito à reeleição.
Compete ao Comitê de Finanças as seguintes funções, conforme fixadas pelo Conselho de Administração:
a) analisar, previamente à deliberação do Conselho de Administração, os orçamentos e planos de
investimentos anuais, bem como acompanhar as suas execuções;
b) assessorar o Conselho de Administração na análise e supervisão dos relatórios gerenciais de
desempenho e das demonstrações financeiras da Companhia;
c) analisar os relatórios periódicos enviados aos órgãos regulatórios do mercado de capitais, bem como as
correspondências trocadas com os mesmos;
d) propor recomendações ao Conselho Administração sobre políticas financeiras e de relacionamento da
Companhia com o mercado de capitais;
e) monitorar a liquidez, o fluxo de caixa e o endividamento da Companhia;
f)

analisar e propor operações de captação e aplicação de recursos no mercado financeiro;

g) analisar e propor operações de emissão de ações e títulos junto ao mercado de capitais;
h) monitorar e analisar o desempenho da Companhia em comparação a outras empresas do setor de
atuação;
i)

analisar e propor a otimização das estruturas societária e tributária do conglomerado de empresa;

j)

colaborar com o Conselho de Administração em eventuais processos de fusões e aquisições;

k) revisar estrutura básica e a Metodologia de Gestão de Riscos da companhia;
l)

reavaliar periodicamente a adequação das estratégias para administração dos riscos da Companhia; e

m) opinar sobre outras matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de Administração.

Comitê de Gente, Gestão e Governança
O Comitê de Gente, Gestão e Governança é um órgão de apoio ao Conselho de Administração e tem por
objetivo elaborar e propor ao Conselho de Administração a política de remuneração dos nossos órgãos de
administração. Nosso Comitê de Gente, Gestão e Governança não possui regimento interno próprio.
O Comitê de Gente, Gestão e Governança é um órgão colegiado, composto por até 5 (cinco) membros, dos
quais, pelo menos 1 (um), deverá ser Conselheiro Independente conforme a definição do Regulamento do
Novo Mercado. Os membros do Comitê de Gente, Gestão e Governança serão eleitos pelo Conselho de
Administração, para mandatos de 1 (um) ano, com direito à reeleição.
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Compete ao Comitê de Gente, Gestão e Governança as seguintes funções, conforme fixadas pelo Conselho
de Administração:
a)
elaborar proposta, para aprovação do Conselho de Administração, da política de remuneração dos
membros dos nossos órgãos de administração e executivos e demais comitês existentes, de acordo com
práticas de mercado;
b)
revisar e recomendar ao Conselho de Administração o salário, bônus, opções para compra de ações
e outros eventuais benefícios para os membros dos nossos órgãos de administração e executivos, de
acordo com práticas de mercado;
c)
revisar periodicamente e recomendar as alterações necessárias nas políticas e programas de
remuneração dos membros dos nossos órgãos de administração e executivos, a fim de verificar se estão de
acordo com o mercado e com o desempenho dos membros dos órgãos de administração e executivos; e
d)
revisar periodicamente e avaliar as mudanças no nosso programa de outorga de opções e fazer
recomendações no Conselho de Administração.

b.
em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes individuais,
indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso positivo, órgão
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o regimento, locais
na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

A Diretoria é o nosso órgão de representação, competindo-lhe praticar todos os atos de gestão dos nossos
negócios sociais, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração. Nossa
Diretoria não possui regimento interno próprio
Nos termos do nosso Estatuto Social, a Diretoria pode ser composta por, no mínimo 4 (quatro) e, no
máximo, 9 (nove) membros, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 1
(um) ano, admitindo-se a reeleição. A Diretoria será formada por: 1 (um) Diretor Presidente; 1 (um)
Diretor de Relações com Investidores; 1 (um) Diretor Financeiro; 1 (um) Diretor de Ensino, e os demais
diretores sem designação específica. Observado ainda que os cargos acima poderão ser cumulados por um
mesmo Diretor.
Compete à Diretoria, além de exercer os poderes e atribuições específicos conferidos pelo Estatuto Social,
conforme descritos no item “d” do Quadro 12 deste Formulário de Referência, representar a Companhia
ativa e passivamente na prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular.
Adicionalmente às funções, competências e poderes atribuídos para cada um dos Diretores pelo Estatuto
Social, compete especificamente ao:
(a)
Diretor Presidente: (i) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos outros Diretores; (ii)
supervisionar os trabalhos de auditoria interna e assessoria legal; (iii) comunicar ao Conselho de
Administração a realização de operações relevantes que não necessitem de aprovação prévia do Conselho
de Administração; (iv) solicitar a autorização do Conselho de Administração para a realização dos atos ou
operações mencionados no artigo 16 do nosso Estatuto Social, conforme aplicável; (v) Patrocinar
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continuamente o processo de Gestão de Riscos; (vi) Promover a integração do processo de Gestão de
Riscos com os ciclos de planejamento e gestão do Grupo Ser Educacional; e (vii) Garantir a implantação de
um modelo eficiente e efetivo de Gestão de Riscos.
(b)
Diretor de Relações com Investidores: (i) prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de
valores e às entidades reguladoras dos mercados de balcão em que os títulos da Companhia forem
originalmente admitidos para negociação no último exercício social, que solicitem informações periódicas ou
eventuais; e (ii) manter atualizado o registro da Companhia perante as bolsas de valores e entidades
reguladoras dos mercados de balcão em que os títulos da Companhia forem originalmente admitidos para
negociação, conforme disposto em lei.
(c)
Diretor Financeiro: (i) dirigir e liderar a administração e gestão das nossas atividades financeiras e
de nossas controladas, incluindo a análise de investimentos e a definição dos limites de exposição a risco;
(ii) a propositura e a contratação de empréstimos e financiamentos; (iii) as operações de tesouraria; (iv) o
planejamento e os controles financeiro e tributário; (v) a gestão das atividades inerentes à nossa
contabilidade e de nossas controladas; (vi) acompanhar de forma sistemática o processo de Gestão de
Riscos com o objetivo de garantir sua eficácia e o cumprimento de seus objetivos; (vii) assegurar que as
áreas gestoras, inclusive sua própria área, executem a identificação, mapeamento e resposta a riscos, bem
como a criação e implementação de controles sobre esses riscos; (viii) manter o controle da execução das
suas deliberações, bem como da avaliação dos resultados das atividades de Gestão de Riscos do Grupo Ser
Educacional; (ix) reavaliar periodicamente a adequação dos controles da Companhia para o gerenciamento
dos riscos, reportando tal análise ao Comitê de Finanças e/ou Conselho de Administração.
(d)
Diretor de Ensino: (i) definir o modelo acadêmico a ser seguido pela Companhia na prestação de
seus serviços de ensino; (ii) revisar o material didático adotado pelas escolas e faculdades da Companhia;
(iii) analisar a eficácia do modelo acadêmico adotado pela Companhia, coordenando as pesquisas de
satisfação dos alunos e toda e qualquer avaliação aplicada pelo Ministério da Educação, bem seus
respectivos resultados; (iv) alterar toda e qualquer política relacionada ao treinamento dos professores das
escolas e faculdades da Companhia, bem como alterar a sua periodicidade e/ou abrangência; e (v)
supervisionar a qualidade de ensino. As alterações ao modelo acadêmico da Companhia, bem como às
políticas relacionadas ao treinamento e capacitação de professores deverão ser previamente submetidas e
aprovadas pelo Conselho de Administração.
(e)
Diretores sem designação específica: auxiliar os demais diretores na nossa administração e realizar
as tarefas que lhe sejam atribuídas pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração.

c.
data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui
regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo conselho
fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado
O Conselho Fiscal, de caráter não permanente e atualmente instalado, é composto de 3 (três) membros
efetivos e igual número de suplentes, e terá as atribuições e poderes que lhe são conferidos pelo artigo 163
da Lei nº 6.404/76, a saber:
(a)
fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento
dos seus deveres legais e estatutários;
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(b)
opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações
complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral;
(c)
opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à assembleia geral,
relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de
investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou
cisão;
(d)
denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as
providências necessárias para a proteção dos nossos interesses, à assembleia geral, os erros, fraudes ou
crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis;
(e)
convocar a assembleia geral ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de 1
(um) mês essa convocação, a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo
na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias;
(f)
analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas
periodicamente pela companhia;
(g)

examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; e

(h)
exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que a
regulam.
O Conselho Fiscal poderá, ainda, para o exercício de suas funções, reunir-se com a administração, a
auditoria interna e os nossos auditores independentes. Nosso Conselho Fiscal não possui regimento interno
próprio.
O Conselho Fiscal da Companhia foi instalado pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovou
as contas do exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2014, realizada em 30 de abril de 2015.
Em 2016 o Conselho Fiscal foi reconduzido pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovou as
contas do exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2015, realizada em 20 de abril de 2016.
Em 2017 o Conselho Fiscal foi reconduzido pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovou as
contas do exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2016, realizada em 25 de abril de 2017.
Em 2018, o Conselho Fiscal foi reconduzido pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovou as
contas do exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2017, realizada em 27 de abril de 2018.
Em 2019, o Conselho Fiscal foi reconduzido pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovou as
contas do exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2018, realizada em 30 de abril de 2019.

d.
se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada
órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso positivo:
i. a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente em
relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros
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ii. metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação
iii. como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o funcionamento
deste órgão; e
iv. se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos

Conselho de Administração
Realizamos a avaliação de desempenho do nosso Conselho de Administração por meio de avaliações dos
seus membros de forma coletiva e utilizando recursos internos. Desta forma, ao final de cada exercício,
cada um dos membros do Conselho de Administração avalia a atuação do órgão frente ao nosso
desempenho. Na referida avaliação os membros ponderam sobre (i) frequência das reuniões; (ii) qualidade
das deliberações; e (iii) participação do Conselho nas tomadas de decisão. Os resultados dessa avaliação
são utilizados para aprimorar o funcionamento desse órgão observando o nosso atual tamanho e
complexidade, necessidade de implantação de novas regulações, melhoria de competitividade empresarial,
otimização de custos e desenvolvimento de novos e melhores controles, dentre outros.

Diretoria
O desempenho da nossa Diretoria é avaliado periodicamente durante reunião conjunta da Diretoria e do
Conselho de Administração, cujo objetivo é alinhar e avaliar os nossos resultados. Nesta avaliação, que é
realizada de acordo com os objetivos e metas estabelecidos anualmente, utilizando recursos internos, cada
diretor é avaliado de forma individual.
Além de aspectos econômicos, tal como EBITDA, lucro líquido, geração operacional de caixa os diretores
são avaliados pela captação e retenção de alunos, métricas de qualidade de ensino, credenciamento e
recredenciamento de cursos e campi, dentre outros.
Os resultados dessa avaliação são utilizados para aprimorar o funcionamento desse órgão observando o
nosso atual tamanho e complexidade, necessidade de implantação de novas regulações, melhoria de
competitividade empresarial, otimização de custos e desenvolvimento de novos e melhores controles,
dentre outros.
Comitês
Os mecanismos de avaliação de desempenho dos comitês ainda estão sendo desenvolvidos e definidos pela
Companhia.

Não foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos para a realização da avaliação de
desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria e dos Comitês.
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a. prazos de convocação
Não adotamos regras, políticas ou práticas diferenciadas relativas aos prazos de convocação das
Assembleias Gerais. Utilizamos as regras e prazos dispostos no artigo 124, inciso II da Lei das Sociedades
por Ações e na regulamentação da CVM, que estabelecem que o prazo para convocação da Assembleia
Geral de companhias abertas é de 15 dias de antecedência em primeira convocação e de 08 dias de
antecedência em segunda convocação.
A regulamentação estabelece ainda que a CVM poderá, a seu exclusivo critério, mediante decisão
fundamentada de seu colegiado, a pedido de qualquer acionista, e ouvida a companhia: (i) aumentar, para
até 30 dias, a contar da data em que os documentos relativos às matérias a serem deliberadas forem
colocados à disposição dos acionistas, o prazo de antecedência de publicação do primeiro anúncio de
convocação da assembleia geral de companhia aberta, quando esta tiver por objeto operações que, por sua
complexidade, exijam maior prazo para que possam ser conhecidas e analisadas pelos acionistas; e (ii)
interromper, por até 15 dias, o curso do prazo de antecedência da convocação de assembleia geral
extraordinária de companhia aberta, a fim de conhecer e analisar as propostas a serem submetidas à
assembleia e, se for o caso, informar à Companhia, até o término da interrupção, as razões pelas quais
entende que a deliberação proposta à assembleia viola dispositivos legais ou regulamentares.
b. competências
Compete à Assembleia Geral:
(a) tomar as contas dos Administradores, relativas ao último exercício social;
(b) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, instruídas com parecer do Conselho Fiscal, se
instalado;
(c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos;
(d) eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se for o caso;
(e) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração titulares, sendo facultativa a eleição de
suplentes; e
(f) fixar os honorários globais anuais dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como
os honorários do Conselho Fiscal, caso aplicável.
Adicionalmente, compete à Assembleia Geral, além de outras atribuições previstas em lei e no Estatuto
Social da Companhia:
(a) deliberar sobre o registro de companhia aberta da Companhia, bem como apreciar proposta do
Conselho de Administração relativa à admissão, registro e listagem de ações da Companhia em quaisquer
bolsas de valores ou em mercados de balcão;
(b) aprovar plano de opção de compra de ações da Companhia ou modificação de eventuais planos de
opção de compra de ações da Companhia porventura existentes; e
(c) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM.

c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão
à disposição dos acionistas para análise.
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Os documentos a serem analisados nas nossas assembleias gerais encontram-se à disposição dos
acionistas na nossa sede social, localizada na Av. da Saudade, nº 254, no Bairro de Santo Amaro, CEP:
50100-200, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco; e no nosso website de relação com investidores,
www.sereducacional.com/ri.
Os acionistas também podem consultar tais documentos no Sistema EmpresasNet, da B3 ou, ainda, no
website da B3 (http://www.b3.com.br ).
d. identificação e administração de conflitos de interesses.
Nós estamos listados no segmento do Novo Mercado da B3, adotamos para tanto os níveis mais altos de
governança corporativa exigidos pela legislação em vigor. Sendo assim, toda a nossa estrutura de
governança corporativa foi pensada para viabilizar a maior transparência possível com o mercado e mitigar
quaisquer casos de conflito de interesse.
O nosso Conselho de Administração é, na data deste Formulário de Referência, composto por 5 membros,
sendo que dois de seus conselheiros são independentes, o que auxilia na mitigação de eventuais conflitos
de interesse nas decisões tomadas pela nossa administração. Adicionalmente, na Assembleia Geral
Ordinária de 2015 os acionistas da Companhia aprovaram a instalação do Conselho Fiscal, que se manteve
instalado pelas Assembleias Gerais de 2016, 2017 e 2018.
Com relação aos imóveis de propriedade de nosso acionista controlador, nós, com o intuito de mitigar
eventuais conflitos de interesse, firmamos contratos de locação de longo prazo, cujos aluguéis são
corrigidos a taxa de mercado, tendo contratado, ainda, consultoria independente para avaliar seus valores
de mercado.
Por fim, nós possuímos também um Comitê de Finanças e um Comitê de Gente, Gestão e Governança que
colaboram com a verificação das contas da Companhia.
Todas as medidas acima mencionadas nos auxiliam a mitigar eventuais conflitos de interesses que possam
haver em nossa administração.
e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto.
Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador, constituído na forma do
parágrafo 1º do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, sendo solicitado o depósito prévio do
instrumento de procuração e documentos necessários em nossa sede social, localizada na Av. da Saudade,
nº 254, no Bairro de Santo Amaro, CEP: 50100-200, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, até 48
(quarenta e oito) horas antes da hora marcada para a realização da Assembleia Geral.
O acionista que comparecer à Assembleia Geral munido dos documentos exigidos poderá participar e votar,
ainda que tenha deixado de depositá-los previamente.
f. formalidades necessárias para a aceitação de procurações outorgadas por acionistas,
indicando se a Companhia exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização,
consularização e tradução juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por
acionistas por meio eletrônico
Nos termos da Lei nº 6.404/76, o acionista pode ser representado em assembleia geral por procurador
constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado ou, ainda,
por instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos.
Os acionistas pessoas jurídicas podem ser representados em assembleia geral por meio de seus
representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo com os seus atos constitutivos,
não precisado nesse caso o procurador ser acionista, administrador da Companhia ou advogado.
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Nós exigimos o reconhecimento de firma em procurações, bem como a notarização, consularização e
tradução juramentada no caso de procurações outorgadas no exterior.
Os instrumentos de procuração e de representação deverão ser depositados, preferencialmente, até 48
(quarenta e oito) horas antes da realização da assembleia geral no seguinte endereço: Av. da Saudade,
254, Santo Amaro, CEP: 50100-200, Recife/PE – Brasil. Caso o acionista não tenha depositado os
instrumentos de procuração e de representação no prazo indicado acima, seus representantes ou
procuradores poderão participar da assembleia geral, desde que apresentem, até a data de sua realização,
os originais dos documentos comprobatórios de seus poderes.
Por fim, nós não admitimos procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.
g. formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados
diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização e consularização
Caso o acionista deseje enviar o boletim de voto a distância diretamente à nós, deverá encaminhar os
seguintes documentos para os endereços abaixo:
(i) via física original ou digitalização da via original do boletim de voto a distância relativo à assembleia
geral em questão devidamente preenchido, rubricado e assinado;
(ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais ou em custódia nos
termos do art. 40 da Lei nº 6.404/76, para fins de comprovar sua qualidade de acionista (nós
dispensaremos a apresentação do comprovante pelo titular de ações escriturais constante da relação de
acionistas fornecida pela instituição financeira depositária); e
(iii) cópia autenticada ou digitalização da via original dos seguintes documentos:
para pessoas físicas:
- documento de identidade com foto do acionista.
para pessoas jurídicas:
- último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a
representação legal do acionista; e
- documento de identidade com foto do representante legal.
para fundos de investimento:
- último regulamento consolidado do fundo;
- estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto
do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e
- documento de identidade com foto do representante legal.
Os boletins e documentos acima devem ser recebidos até 7 dias antes da data da assembleia e aqueles
recebidos após esta data serão desconsiderados.
Nós solicitamos que os documentos acima sejam enviados aos cuidados de nosso Departamento de
Relações com Investidores, preferencialmente para o endereço eletrônico: ri@sereducacional.com.
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Em caso de envio de documentos via correio, tal documentação deve ser direcionada à Av. da Saudade,
254, Santo Amaro, CEP: 50100-200, Recife/PE – Brasil, aos cuidados do nosso Departamento de Relações
com Investidores.
Nós exigimos reconhecimento de firma nos documentos apresentados, bem como a notarização e
consularização daqueles assinados no exterior, para aceitação do boletim de voto a distância.
Nós exigiremos tradução juramentada de documentos que não tenham sido originalmente lavrados em
língua portuguesa.
Serão aceitos os seguintes documentos de identidade, desde que com foto: RG, RNE, CNH, passaporte ou
carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas.
Nos termos da regulamentação vigente, nós comunicaremos ao acionista, no prazo de 3 dias contados do
recebimento do boletim de voto, se os documentos recebidos são suficientes ou não para que o voto seja
considerado válido e os procedimentos e prazos para eventual retificação e reenvio, caso necessário.
h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento de boletim de voto à
distância ou de participação a distância
Nós não disponibilizamos sistema eletrônico de recebimento de boletim de voto a distância ou de
participação a distância.
i. instruções para que o acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas
ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto
a distância
Caso o acionista queira incluir propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de
administração ou do conselho fiscal no boletim de voto a distância, será necessário apresentar tais
propostas conforme a regulamentação vigente, em especial, nos prazos lá estabelecidos e juntamente com
os documentos nela referidos.
Nós solicitamos que os documentos acima sejam enviados aos cuidados de seu Departamento de Relações
com Investidores, preferencialmente para o endereço eletrônico: ri@sereducacional.com. Em caso de envio
de documentos via correio, tal documentação deve ser direcionada à Av. da Saudade, 254, Santo Amaro,
CEP: 50100-200, Recife/PE – Brasil, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores.
j. se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
Nós não mantemos fóruns nem páginas na rede mundial de computadores destinados a receber
comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.
k. Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a
distância
Os acionistas detentores de ações de nossa emissão que estejam depositadas em depositária central
poderá transmitir as instruções de voto para preenchimento do boletim de voto à distância por meio dos
seus respectivos agentes de custódia, caso esses prestem esse tipo de serviço.
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a.

frequência das reuniões.

O Conselho de Administração se reúne, ordinariamente, ao menos uma vez a cada 3
meses, de acordo com o nosso Estatuto Social.
O Conselho de Administração se reunirá extraordinariamente sempre que seja convocado
pelo Presidente do Conselho de Administração por iniciativa própria ou mediante
provocação de qualquer membro, deliberando validamente pelo voto da maioria dos
conselheiros presentes (dentre eles, obrigatoriamente, o Presidente ou o VicePresidente).
No último exercício social, o nosso Conselho de Administração realizou um total de 23
(vinte e três) reuniões, conforme tabela abaixo:
Data de
realização da
RCA

Ordinária/Extraordinária

09/01/2018

Extraordinária

16/01/2018

Extraordinária

29/01/2018

Extraordinária

30/01/2018

Extraordinária

01/03/2018

Extraordinária

09/03/2018

Extraordinária

22/03/2018

Ordinária

23/03/2018

Ordinária

03/04/2018

Extraordinária

04/04/2018

Extraordinária

07/05/2018

Extraordinária

08/05/2018

Ordinária

18/05/2018

Extraordinária

01/06/2018

Extraordinária

29/06/2018

Extraordinária

07/08/2018

Ordinária

10/09/2018

Extraordinária

02/10/2018

Extraordinária
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16/10/2018

Extraordinária

24/10/2018

Extraordinária

05/11/2018

Ordinária

12/11/2018

Extraordinária

17/12/2018

Extraordinária

b.
se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam
restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho.
Não existem acordos de acionistas arquivados na nossa sede.
c.

regras de identificação e administração de conflitos de interesses.

Estamos listados no segmento do Novo Mercado da B3, tendo adotado para tanto os
níveis mais altos de governança corporativa exigidos pela legislação em vigor. Sendo
assim, toda a nossa estrutura de governança corporativa foi pensada para viabilizar a
maior transparência possível com o mercado e mitigar quaisquer casos de conflito de
interesse.
Nosso Conselho de Administração é, na data deste Formulário de Referência, composto
por 6 membros, sendo que três de nossos conselheiros são independentes, o que auxilia
na mitigação de eventuais conflitos de interesse nas decisões tomadas pela nossa
administração. Adicionalmente, nas assembleias gerais ordinárias de 2016, 2017 e 2018,
nossos acionistas aprovaram a instalação do Conselho Fiscal.
Com relação aos imóveis de propriedade de nosso acionista controlador, firmamos, com o
intuito de mitigar eventuais conflitos de interesse, contratos de locação de longo prazo,
cujos aluguéis são corrigidos a taxa de mercado, tendo contratado, ainda, consultoria
independente para avaliar seus valores de mercado.
Por fim, possuímos também de um Comitê de Finanças e um Comitê de Gente, Gestão e
Governança que colaboram com a verificação das nossas contas.
Todas as medidas acima mencionadas nos auxiliam a mitigar eventuais conflitos de
interesses que possam haver em nossa administração.
d. se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do
conselho de administração formalmente aprovada, informando, em caso
positivo:
i. órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso
o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores
onde o documento pode ser consultado
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ii. principais características da política, incluindo regras relativas ao
processo de indicação dos membros do conselho de administração, à
composição do órgão e à seleção de seus membros
A Política de Indicação de Administradores da Companhia foi aprovada pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 24 de outubro de 2018 e está disponível no site
da CVM (http://www.cvm.gov.br) e no site de Relações com Investidores em
http://ri.sereducacional.com/sereducacional/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&
tipo=47929.
A Política de Indicação foi desenvolvida baseando-se, fundamentalmente, nas
determinações previstas no(a): (i) Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); (ii) Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada (“IN CVM
480”); (iii) Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, de 03 de
outubro de 2017 (“B3”); (iv) Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2009, conforme
alterada (“IN CVM 367”); (v) Estatuto Social da Ser Educacional; (vi) Código de Conduta
e Disciplina do Grupo Ser Educacional.
A Política de Indicação de Administradores tem por objetivo estabelecer as regras,
diretrizes e métodos a serem observados para a indicação dos membros da Diretoria, do
Conselho de Administração, e dos Comitês do Conselho de Administração da Ser
Educacional S.A.
As indicações para os Cargos Elegíveis devem, além de observar o disposto nos
documentos, legislação e regulamentação mencionados acima, procurar dar oportunidade
a todos, levando-se em consideração o princípio da diversidade de conhecimentos,
experiências, comportamentos, aspectos culturais, faixa etária e gênero, possíveis
conflitos de interesses e outros compromissos, sendo imprescindível que sejam
profissionais altamente qualificados, comprometidos com os valores e cultura da
Companhia, além de possuírem notável e adequada experiência profissional, técnica e
acadêmica, compatível com o cargo para o qual estão sendo indicados, além de
disponibilidade de tempo para o exercício da função.
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Nós, nossos acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver,
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de
seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua
condição de emissora, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes
das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social, nas
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como
nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas
constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de
Participação no Novo Mercado.
Sem prejuízo da validade da cláusula arbitral disposta no nosso Estatuto Social, eventual requerimento de
medidas de urgência pelas partes, antes de constituído o Tribunal Arbitral, deverá ser remetido ao Poder
Judiciário, na forma do item 5.1.3 do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.
Para esse fim, as partes elegeram o foro de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, estando cientes de que
o curso de qualquer ação judicial em conformidade com a cláusula arbitral acima mencionada não resultará
em qualquer renúncia à arbitragem ou à jurisdição do Tribunal Arbitral.
A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução,
interpretação e validade da cláusula compromissória, e o Tribunal Arbitral não poderá recorrer à equidade
para solucionar o litígio que lhe for submetido. O Tribunal Arbitral será formado por 3 (três) árbitros
escolhidos na forma estabelecida no Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. O
idioma oficial do procedimento arbitral será a Língua Portuguesa. O procedimento arbitral terá lugar na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral. A
arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e
julgada de acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem. Com exceção dos
honorários advocatícios, que serão arcados por cada parte, todas as demais despesas, custos e honorários
da arbitragem serão arcados por uma das partes, ou por ambas, conforme determinar o Tribunal Arbitral.
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Rodrigo de Macedo Alves

Pertence apenas à Diretoria

06/05/2020

1 ano

0

12 - Diretor de Relações com
Investidores

06/05/2020

Sim

0%

Pertence apenas à Diretoria

06/05/2020

1 ano

0

19 - Outros Diretores

06/05/2020

Sim

0%

265.630.488-11

Economista

Membros dos Comitês: Comitê de
Finanças.
Adriano Azevedo
928.249.275-34

Admnistrador de Empresas

Membro do Comitê de Gente, Gestão e
Governança

Diretor de Operações

João Albérico Porto de Aguiar

Pertence apenas à Diretoria

06/05/2020

1 ano

0

19 - Outros Diretores

06/05/2020

Sim

0%

Pertence apenas à Diretoria

06/05/2020

1 ano

0

19 - Outros Diretores

06/05/2020

Sim

0%

819.680.604-30

Contador

Membros dos Comitês: Comitê de
Finanças.

Diretor Financeiro

Simone Bérgamo
409.183.194-04

Pedagoga

Não ocupa outros cargos.

Diretor Acadêmico

Flávio César Maia Luz

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2020

1 ano

5

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

30/04/2020

Sim

100.00%

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2020

1 ano

5

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

30/04/2020

Sim

100.00%

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2020

1 ano

5

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

30/04/2020

Sim

100.00%

636.622.138-34

Engenheiro

Membro dos Comitês: Finanças.
Herbert Steinberg
791.851.778-49

Administrador de Empresas

Membro do Comitê de Gente, Gestão e
Governança.
Francisco Muniz Barreto
223.485.458-02

Economista
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Número de Mandatos
Consecutivos

Descrição de outro cargo / função

Membro dos Comitês: Finanças.
José Janguiê Bezerra Diniz
368.383.574-53

Empresário

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2020

1 ano

5

20 - Presidente do Conselho de
Administração

30/04/2020

Sim

100.00%

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2020

1 ano

2

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

30/04/2020

Sim

0.00%

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

30/04/2020

1 ano

5

33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir.
Presidente

30/04/2020

Sim

100.00%

Conselho Fiscal

30/04/2020

1 ano

5

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

30/04/2020

Sim

100.00%

Conselho Fiscal

30/04/2020

1 Ano

6

45 - C.F.(Efetivo)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

30/04/2020

Não

100.00%

Conselho Fiscal

30/04/2020

1 Ano

5

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

30/04/2020

Sim

0.00%

Conselho Fiscal

30/04/2020

1 Ano

4

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

30/04/2020

Sim

100.00%

Reitor da UNINASSAU.
Sidney Levy
441.607.557-04

Engenheiro

Jânyo Janguiê Bezerra Diniz
567.918.444-34

Engenheiro

Diretor Presidente e Membro do Comitê
de Gente, Gestão e Governança.
Fernando Eduardo Ramos dos Santos
875.785.901-97

Contador

Não ocupa outros cargos.
Reginaldo Ferreira Alexandre
003.662.408-03

Economista

Não ocupa outros cargos.
Francisco de Assis Gomes Silva
066.760.494-49

Contador

Não ocupa outros cargos.
Nazareno Habib Ouvidor Bichara
338.982.002-72

Contabilista

Não ocupa outros cargos.
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Walter Luis Bernardes Albertoni

Conselho Fiscal

30/04/2020

1 Ano

6

48 - C.F.(Suplent)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

30/04/2020

Não

0.00%

Antônio Carlos Moreira Ventura

Conselho Fiscal

30/04/2020

1 ano

2

070.264.204-53

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

30/04/2020

Sim

0.00%

147.427.468-48

Advogado

Não ocupa outros cargos.

Experiência profissional / Critérios de Independência
Rodrigo de Macedo Alves - 265.630.488-11
Possui 20 anos de experiência de mercado de capitais. Graduado em economia pela PUC-SP e com MBA em Finanças pelo IBMEC-SP, tem experiência na área de relações com investidores de empresas como
NET Serviços e Gol Linhas Aéreas, bem como atuou nas mesas de operações do Banco Santander. Mais recentemente, Rodrigo atuou como diretor financeiro de uma empresa de telecomunicações e foi consultor
de diversas empresas de capital aberto nas áreas de relações com investidores, mercado de capitais e finanças corporativas. Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal,
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação
para a prática de qualquer atividade profissional. Ainda, não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Instrução CVM 301/99.
Adriano Azevedo - 928.249.275-34
É Superintendente de Operações do Grupo Ser Educacional, pró-reitor de Planejamento e Operações da UNINASSAU. Desde 2001 atua no setor de Educação. Há 5 anos faz parte do Grupo Ser Educacional.
Anteriormente, atuou como Diretor Acadêmico e de Negócios da Faculdade Baiana de Ciências e Sócio Diretor da Futura Consultoria. Formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Administração de
Recursos Humanos e Mestrado em Administração.
Nos últimos cinco anos, trabalhou no Grupo Ser Educacional, atuando como Diretor das unidades da Bahia e posteriormente Diretor de Operações até chegar a Diretoria de Operações. Diretor das Unidades da
Bahia em 2008 e Diretor de Operações do Grupo, a partir de 2009. Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo
perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional. Ainda, não é
considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Instrução CVM 301/99.
João Albérico Porto de Aguiar - 819.680.604-30
Com mais de 20 anos de experiência na área financeira, João Aguiar foi auditor da PricewaterhouseCoopers por mais de 12 anos, atuando posteriormente como Controller em empresas dos setores de bebidas,
saúde, imobiliário e varejo, sendo nesse setor sua mais recente passagem como diretor de controladoria do Grupo Máquina de Vendas. Com vasta experiência em reestruturações organizacionais e societárias, além
do amplo conhecimento das áreas de contabilidade, finanças, operações estruturadas e controles internos, João Aguiar é formado em Contabilidade e Pós-Graduado em Finanças Corporativas pela UFPE
(Universidade Federal de Pernambuco), com especialização em Gestão de Empresas pelo CEDEPE Business School (PE) e em Planejamento Tributário, pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário).
Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional. Ainda, não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Instrução
CVM 301/99.
Simone Bérgamo - 409.183.194-04
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Formada em Pedagogia, Pós-Graduado em Educação, em Construtivismo, em Psicossociologia do Educador, em Gestão de IES, possui formação em Psicopedagogia, Psicomodrama, Psicomotricidade, em
Coaching Integrated e Mestrado em Psicologia Social e da Personalidade. Possui 30 anos de experiência no setor de educação. Há 5 anos faz parte da área acadêmica da Companhia, atuando como Gerente
Pedagógica a partir 2008, Gerente Acadêmica a partir de 2010 e Diretora Acadêmica a partir de 2011, sendo que desde o final do ano de 2012 atua como Pró-Reitora Acadêmica da UNINASSAU e acumula a função
de Diretora Acadêmica do Grupo desde 2013. Anteriormente, até o ano de 2008 atuou como diretora acadêmica do Colégio Atual - Instituição de Ensino do Ensino Básico. Atuou também como consultora
Educacional do Grupo antes de fazer parte do quadro.Por fim, lecionou em turmas de Pós- Graduação da UNICAP, FAFIRE, FACISA e Maurício de Nassau. Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito
a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional. Ainda, não é considerada pessoa politicamente exposta nos termos da Instrução CVM 301/99.
Flávio César Maia Luz - 636.622.138-34
Graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP - Universidade de São Paulo, com cursos de pós-graduação em Administração e Economia Aplicada pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, bem como
cursos de extensão por instituições como Harvard Business School, Stanford University, California University e Wharton Business School. O Sr. Luz foi Vice-Presidente Executivo da Duratex, Vice-Presidente do
Conselho de Administração e Diretor Executivo da Eletropaulo e Vice-Presidente Financeiro e Corporativo da Cofra Latin America (Grupo C&A). Adicionalmente, atua como conselheiro independente na Ultra S.A.,
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A., Senior Solution S.A. e atuou como conselheiro independente da Light S.A. Atualmente é conselheiro certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa. é Sócio-Diretor da consultoria Doing Business. O Sr. Luz ocupa a posição de Conselheiro Independente da Companhia desde 2012. Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer
condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional. Ainda, não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Instrução CVM 301/99.
Herbert Steinberg - 791.851.778-49
Tem experiência de mais de 20 anos atuando como executivo para grandes corporações e há 13 anos como empresário e consultor. Nas empresas em que trabalhou, liderou vários processos de reposicionamento
estratégico de diferentes organizações, e processos de alinhamento do management à estratégia de negócios.
Nos últimos cinco anos, trabalhou conselheiro independente do Grupo Famastil / Taurus, AMCHAM / Brasil, Care Brasil, Halexistar Indústrias Farmacêuticas. Destacam-se os trabalhos que realizou no Conselho do
Banco Santander, através do processo de privatização do Banespa, do turnaround do Banco Crefisul, e compra realizada pelo Deutsche Bank no controle do Bradesco. Há 14 anos fundou sua própria empresa, a
MESA Corporate Governance, consultoria com foco nas melhores práticas de Governança Corporativa, e atualmente é conselheiro independente da Ser Educacional S.A.
Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional. Ainda, não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Instrução
CVM 301/99.
Francisco Muniz Barreto - 223.485.458-02
Tem mais de 15 anos de experiência em Private Equity e Banco de Investimento. Formou-se em Economia na Universidade de Belgrano (Argentina)/ UNC Chapel Hill (USA) e possui o titulo de Master em Finanças
da London Business School. Desde 2006, é o Managing Director do escritório de São Paulo da Cartesian Capital Group LLC, responsável pela prospecção e monitoramento de investimentos em empresas focado
principalmente na America Latina. O Cartesian Capital Group LLC é um fundo de private equity baseado com Nova Iorque, USA, que gerencia mais de US$ 2 bilhões. De 1998 a 2001, foi Diretor do fundo de
investimentos AIG Capital Partners do Brasil.
Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional. Ainda, não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Instrução
CVM 301/99.
José Janguiê Bezerra Diniz - 368.383.574-53
É o fundador da Ser Educacional, formou-se na Faculdade de Direito e na Faculdade de Letras, concluiu o mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. Iniciou sua carreira empreendedora em
1996, com a fundação do Bureau Jurídico Cursos para Concursos e fortaleceu em 2003, com a criação da Faculdade Maurício de Nassau em Recife. É Presidente da Associação Brasileira das Faculdades Isoladas
e Integradas (ABRAFI), Vice-Presidente da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e autor de diversos livros nas áreas de Direito e Educação. Atuou como Juiz no Tribunal Regional
do Trabalho da 6ª Região, sendo que até agosto de 2013 atuou como Procurador do Trabalho do Ministério Público da União, tendo formalizado seu pedido de exoneração em 21 de agosto de 2013. É reitor da
UNINASSAU desde setembro de 2013. José Janguiê Bezerra Diniz é o acionista controlador da Companhia. Não possui qualquer condenação criminal durante os últimos 5 anos. Não teve qualquer condenação em
processo administrativo da CVM. Não teve qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer. Ainda não, é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Instrução CVM 301/99.
Sidney Levy - 441.607.557-04
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Formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem mestrado em Engenharia pela Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE-RJ) e
Especialização em Administração pelo Institute of Management Development em Lausanne, Suíça. Trabalhou na Casa da Moeda do Brasil entre 1976 e 1981, depois na Thomas de La Rue Brasil entre 1981 e 1991.
Entre 1992 e 1994, o Sr. Levy trabalhou na DLR Lerchundi na Espanha como seu Presidente. Atuou também como presidente da American Chamber of Commerce Rio entre 2005 e 2007, e ocupou o cargo de
Diretor-Presidente da Companhia desde fevereiro de 1994 até maio de 2011. De maio de 2011 até o presente tem sido Presidente do Conselho de Administração da Valid. É membro do Conselho de Administração
do Instituto Hermes Pardini desde 2017.
Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional. Ainda, não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Instrução
CVM 301/99.
Jânyo Janguiê Bezerra Diniz - 567.918.444-34
Formado em Engenharia Mecânica e pós-graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco. Atua como CEO do Grupo Ser Educacional desde 2008, e como vice-presidente do
Instituto de Pesquisa Maurício de Nassau desde 2002. Desde 2008 é presidente do Sindicato das Instituições de Ensino Superior de Pernambuco (SIESPE). Adicionalmente, atuou como conselheiro na PERPASA –
Pernambuco Participações S.A, empresa que atua no setor construção e incorporação imobiliária.
Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional. Ainda, não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Instrução
CVM 301/99.
Fernando Eduardo Ramos dos Santos - 875.785.901-97
Fernando Eduardo Ramos dos Santos, nascido em 11 de outubro de 1980, é Bacharel em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás desde 2003 e Pós Graduado em Gestão Empresarial
pela FGV – Fundação Getúlio Vargas desde 2006. Fernando é atualmente sócio da BDO Auditores Independentes onde atua por mais de 15 anos. Fernando é Auditor registrado no Cadastro Nacional de Auditores
Independentes - CNAI, ao Banco Central do Brasil (BACEN) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Também é Membro do Comitê Técnico da BDO, Membro do Instituto dos Auditores independentes –
IBRACON, Membro do GT 6 – Grupo Técnico do Ibracon do Segmento de Energia Elétrica. Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em
processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional. Ainda, não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Instrução CVM 301/99.
Reginaldo Ferreira Alexandre - 003.662.408-03
Reginaldo Ferreira Alexandre é Economista formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1981. Com quinze anos de experiência na área de análise de investimentos, como analista, organizador e
diretor de equipes de análise, tendo ocupado essas posições, sucessivamente, no Citibank, Unibanco, BBA (atual Itaú-BBA) e Itaú Corretora de Valores no período de 1986 a 2002. Trabalhou ainda como analista de
crédito corporativo no Banco Citibank S.A. de 1983 a 1986 e como consultor nas áreas de estratégia da Accenture (2002) e de corporate finance da Deloitte (maio/2007 a janeiro/2008). Atualmente atua na ProxyCon
Consultoria Empresarial, empresa que se dedica às atividades de assessoria e prestação de serviços nas áreas de mercado de capitais, finanças e governança corporativa. Adicionalmente, Reginaldo Ferreira
Alexandre é membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) - órgão formulador das normas contábeis brasileiras - desde sua fundação, em 2005. Também participa como membro do Comitê de Aquisições
e Fusões - CAF. Reginaldo Ferreira Alexandre é analista de investimentos certificado (CNPI), além de Gestor de valores mobiliários credenciado pela CVM. Membro efetivo, atualmente, dos Conselhos Fiscais das
seguintes empresas de capital aberto: (i) Aliansce Shopping Centers S.A. (eleito em abril de 2014 e reeleito em abril de 2015); (ii) BRF S.A. (eleito em abril de 2015); (iii) Iochpe Maxion (eleito em abril de 2013 e
reeleito em abril de 2014 e 2015); (iv) Paraná Banco S.A. (eleito em abril de 2011 e reeleito em abril de 2012, 2013, 2014 e 2015); (v) Petrobras S.A. (eleito em abril de 2013 e reeleito em 2014 e 2015); (vi) Ser
Educacional S.A. (eleito em abril de 2015); (vi) Unipar Carbocloro S.A. (eleito em abril de 2015) Membro suplente dos seguintes Conselhos Fiscais: (i) Grazziotin S.A. (eleito em abril de 2015); (ii) Indústrias Romi
S.A. (eleito em março de 2015); (vi) SLC Agrícola (suplente; eleito em abril de 2013 e em abril de 2014 e de 2015). Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação
ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática
de qualquer atividade profissional. Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.
Francisco de Assis Gomes Silva - 066.760.494-49
Graduado em Ciencias Contabeis pela Unianhanguera/GO em Abril/1998, especialista em Direito Tributário pela Universidade Catolica de Goiás, com mestrado em Gestão e Produção Agroindustrial pela Uniderp/MS
em Setembro/2008, e MBA em Capital Markets pela Indiana State University em Agosto/2013, Private Wealth Management pela Wharton School-University of Pennsylvania em Outubro/2014 e Business Management
pela Yale School of Management em Junho/2011. Foi sócio da Divisão Tributária da Arthur Andersen, LLC de Chicago/EUA de Jan/1991 a Dez/1993, da EY/Brasil no período Dez/2006 a Mar/2009 e foi analista de
mercados emergentes do Salomon Brothers Inc em Miami/EUA no período Jan/1994 a Jun/1995. Atualmente é diretor executivo da Gennesys Consulting/Brasil, BRZ Capital/EUA e Miami Family Office &
School/EUA. Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.
Nazareno Habib Ouvidor Bichara - 338.982.002-72
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Formado em Economia e em Contabilidade pela Unama – Universidade da Amazônia possui ainda mestrado em Contabilidade e Controladoria pela Universidade de São Paulo (USP), e MBA em Auditoria pela
Fundação Getulio Vargas. Atualmente, CEO da Leal Moreira, no período de 2009 a 2015, atuou como Diretor Financeiro da Ser Educacional, sendo que no período de 2012 a 2015 ocupou também o cargo de Pró –
Reitor de Administração e Finanças da Uninassau – Centro Universitário Maurício de Nassau. Assumiu em 2013, o cargo de Vice-Presidente para Entidades Privadas do Instituto Brasileiro de Executivos em
Finanças (IBEF Pernambuco). De 1993 a 1998 foi auditor na Ernst Young. Atuou ainda de 1999 a 2002 como auditor interno da Albras Alumínio Brasileiro S.A., empresa do setor de alumínio. Adicionalmente, foi
diretor executivo do Multibank de 2004 a 2006 e diretor executivo também do Diários Associados do Rio Grande do Norte e Paraíba de 2006 a 2008. Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer
condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional. Ainda, não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Instrução CVM 301/99.
Walter Luis Bernardes Albertoni - 147.427.468-48
Walter Luis Bernardes Albertoni é bacharel em Direito, graduado em 1992 pela Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, advogado inscrito na OAB/SP sob n.º 123.283, com
escritório a Rua Viradouro, 63/21, São Paulo, SP, Pós-Graduado em Direito Processual Civil (PUCSP-COGEAE), em Direito Societário e em Direito Tributário (LLM Insper, antigo IBMEC-SP). Atua, há
aproximadamente 8 (oito) anos, como consultor jurídico terceirizado da Associação de Investidores no Mercado de Capitais - AMEC, emitindo pareceres e elaborando manifestações institucionais na defesa dos
direitos e dos interesses dos acionistas minoritários. Conselheiro Fiscal da Petróleo Brasileiro S/A (2013 - atual). Conselheiro Suplente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (2012-atual).
Membro do Corpo Técnico do CAF - Comitê de Aquisições e Fusões. Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.
Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.
Antônio Carlos Moreira Ventura - 070.264.204-53
Formado em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, ambas pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP - e MBA em Gestão Empresarial pela FGV - Fundação Getúlio Vargas. É sócio-diretor da ACV
Consultores em Negócios Ltda e da Ventura & Figueiredo Expertises em Soluções Empresariais Ltda, atuando como consultor no assessoramento, orientação e consultoria empresarial nas áreas de planejamento e
gestão financeira, planejamento estratégico, construção de modelos de gestão e governança empresarial. É Membro do Conselho de Administração da Saraiva Equipamentos Ltda e professor de finanças do BAEX Brasil Executive Education. Atuou também como Diretor Administrativo Financeiro, Diretor de Controladoria e Diretor Executivo, por mais de trinta e cinco anos em empresas e negócios nos mais variados segmentos
econômicos, tais como: grupo Fernandes Vieira, Refrescos Guararapes Ltda. (Coca-Cola Recife) e Grupo Bunge.
Nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional. Ainda, não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Instrução
CVM 301/99.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Rodrigo de Macedo Alves - 265.630.488-11
N/A
Adriano Azevedo - 928.249.275-34
N/A
João Albérico Porto de Aguiar - 819.680.604-30
N/A
Simone Bérgamo - 409.183.194-04
N/A
Flávio César Maia Luz - 636.622.138-34
N/A
Herbert Steinberg - 791.851.778-49
N/A
Francisco Muniz Barreto - 223.485.458-02
N/A
José Janguiê Bezerra Diniz - 368.383.574-53
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N/A
Sidney Levy - 441.607.557-04
N/A
Jânyo Janguiê Bezerra Diniz - 567.918.444-34
N/A
Fernando Eduardo Ramos dos Santos - 875.785.901-97
N/A
Reginaldo Ferreira Alexandre - 003.662.408-03
N/A
Francisco de Assis Gomes Silva - 066.760.494-49
N/A
Nazareno Habib Ouvidor Bichara - 338.982.002-72
N/A
Walter Luis Bernardes Albertoni - 147.427.468-48
N/A
Antônio Carlos Moreira Ventura - 070.264.204-53
N/A
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Presidente do Comitê

27/07/1951

27/06/2019

1 ano

27/06/2019

4

0.00%

09/09/1970

27/06/2019

1 ano

27/06/2019

4

0.00%

26/05/1973

27/06/2019

1 ano

27/06/2019

2

0.00%

05/09/1976

27/06/2019

1 ano

27/06/2019

3

0.00%

19/10/1974

27/06/2019

1 ano

27/06/2019

2

0.00%

30/07/1955

27/06/2019

1 ano

27/06/2019

4

0.00%

11/09/1968

27/06/2019

1 ano

27/06/2019

3

0.00%

03/05/1977

27/06/2019

1 ano

27/06/2019

2

0.00%

13/07/1947

27/06/2019

1 ano

27/06/2019

2

0.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Flávio César Maia Luz

Comitê Financeiro

636.622.138-34

Engenheiro

Membro do Comitê de Finanças, além de membro do Conselho de Administração.
Francisco Muniz Barreto

Comitê Financeiro

223.485.458-02

Vice Presidente do Comitê
Economista

Membro do Comitê de Finanças, além de membro do Conselho de Administração.
João Albérico Porto de Aguiar

Comitê Financeiro

819.680.604-30

Membro do Comitê (Efetivo)
Contador

Membro do Comitê de Finanças e Diretor de Finanças.
Rodrigo de Macedo Alves

Comitê Financeiro

265.630.488-11

Membro do Comitê (Efetivo)
Economista

Membro do Comitê de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
Adriano Azevedo

Outros Comitês

928.249.275-34

Gente, Gestão e Governança

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de Empresas

Membro do Comitê de Gente, Gestão e Governança
Herbert Steinberg

Outros Comitês

791.851.778-49

Gente e Gestão Governança

Presidente do Comitê
Administrador de Empresas

Membro do Comitê de Gente, Gestão e Governança, além de membro do Conselho de Administração.
Jânyo Janguiê Bezerra Diniz

Outros Comitês

567.918.444-34

Gente e Gestão de Governança

Vice Presidente do Comitê
Engenheiro

Membro do Comitê de Gente, Gestão e Governança, além de membro do Conselho de Administração.
Joaldo Janguiê Bezerra Diniz

Outros Comitês

028.159.254-35

Gente, Gestão e Governança

Membro do Comitê (Efetivo)
Empresário

Membro do Comitê de Gente, Gestão e Governança
Mário Bardella Junior

Outros Comitês

034.674.068-15

Gente, Gestão e Governança

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de Empresas
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Membro do Comitê de Gente, Gestão e Governança
Experiência profissional / Critérios de Independência
Flávio César Maia Luz - 636.622.138-34

Francisco Muniz Barreto - 223.485.458-02

João Albérico Porto de Aguiar - 819.680.604-30

Rodrigo de Macedo Alves - 265.630.488-11

Adriano Azevedo - 928.249.275-34

Herbert Steinberg - 791.851.778-49

Jânyo Janguiê Bezerra Diniz - 567.918.444-34

Joaldo Janguiê Bezerra Diniz - 028.159.254-35

Mário Bardella Junior - 034.674.068-15

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Flávio César Maia Luz - 636.622.138-34
N/A
Francisco Muniz Barreto - 223.485.458-02
N/A
João Albérico Porto de Aguiar - 819.680.604-30
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N/A
Rodrigo de Macedo Alves - 265.630.488-11
N/A
Adriano Azevedo - 928.249.275-34
N/A
Herbert Steinberg - 791.851.778-49
N/A
Jânyo Janguiê Bezerra Diniz - 567.918.444-34
N/A
Joaldo Janguiê Bezerra Diniz - 028.159.254-35
N/A
Mário Bardella Junior - 034.674.068-15
N/A
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

Jânyo Janguiê Bezerra Diniz

567.918.444-34 Ser Educacional S.A.

04.986.320/0001-13 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

368.383.574-53 Ser Educacional S.A.

04.986.320/0001-13

Membro efetivo do Conselho de Administração e
Diretor Presidente.
Pessoa relacionada

José Janguiê Bezerra Diniz
Presidente do Conselho de Administração e Controlador.
Observação

Juntos, detêm, direta e indiretamente, em 31 de dezembro de 2018, 55,94% do capital votante da Ser Educacional S.A.
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve, nos três últimos exercícios sociais, qualquer relação de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantida entre nossos administradores e quaisquer de nossas sociedades controladas, direta ou indiretamente, nosso
controlador, direto ou indireto, ou fornecedores, clientes, devedor ou credor.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores

Possuímos apólice de seguro de responsabilidade civil geral que ampara, dentro de limites e restrições fixados
na apólice, eventuais condenações a título de danos materiais, corporais ou morais causados a terceiros. O
valor total do prêmio foi de R$ 29,5 mil, sendo que a cobertura é limitada a R$ 15,0 milhões, vigente até maio
de 2019.
Além disso, possuímos seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O), cujo prêmio
foi de R$27,9 mil, importância segurada de R$30 milhões e vigência até dezembro de 2019.
Acreditamos que o seguro de D&O que prevê o pagamento pela seguradora de multas decorrentes de
condenação em ação penal ou em processo administrativo ou obrigações pecuniárias previstas em acordos
para encerramento de processos administrativos suportadas pelos administradores está em linha com nosso
melhor interesse, pois trata-se de uma prática em companhias de capital aberto tanto no Brasil como no
exterior, bem como acreditamos que a contratação do seguro reduz nossas despesas com a folha de
administradores, isto porque a não existência de um seguro poderia potencialmente elevá-las, como também
poderia
reduzir
nossa
capacidade
de
atrair
e
manter
nossos
administradores.

PÁGINA: 336 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

12.12 - Outras informações relevantes

Práticas da Companhia quanto às assembleias gerais:

Data da Realização

Instalação em Segunda
Convocação

Quórum de Instalação

AGO .....................................

30/04/2015

Não

81,13%

AGE......................................

30/04/2015

Não

79,22%

AGE......................................

13/07/2015

Não

82%

AGO .....................................

20/04/2016

Não

84,61%

AGE......................................

25/04/2017

Não

81,02%

AGO .....................................

27/04/2018

Não

71,73%

AGE......................................

27/04/2018

Não

80,95%

AGO .....................................

30/04/2019

Não

83,29%

AGE......................................

30/04/2019

Não

83,43%

Assembleia

JUR_SP - 27056145v2 5302004.407839 1
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
a.
objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração
foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o
emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado
O Comitê de Remuneração é o órgão responsável pela avaliação dos nossos administradores, bem como
pela definição remuneração devida a cada um deles nos termos de sua política de remuneração. O Comitê
de Remuneração é formado atualmente por 2 (dois) membros do Conselho de Administração. As reuniões
têm periodicidade trimestral, com foco nas questões estratégicas de recursos humanos.
Os parâmetros utilizados para a definição da remuneração dos membros do Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e Não Estatutária, são baseados nas práticas de mercado, na nossa consistência
interna e tem como objetivos e premissas:
•

Atrair,

reter

e

motivar

os

administradores,

fornecendo

as

condições

necessárias

para

o

desenvolvimento e a concretização das nossas estratégias de negócios;
•

Alinhar os interesses dos administradores, dos acionistas e os nossos para a criação de valor para a
Ser Educacional de forma sustentável;

•

Motivar e recompensar o desempenho individual dos administradores, tendo em vista o alcance de
nossas metas financeiras e estratégicas;

•

Refletir a cultura e os nossos valores: ética, solidez, respeito, empreendedorismo e união;

•

Fornecer aos nossos administradores níveis de remuneração competitivos em relação aos praticados
pelo mercado, bem como manter a consistência de remuneração e os nossos resultados.

•

Prover um adequado equilíbrio entre as remunerações fixa e variável, de curto e longo prazo,
conforme a nossa cultura; e

•

Permitir a comunicação entre nós, nossos os administradores e empregados quanto ao entendimento
e aplicação da política de remuneração.

Não obstante, a remuneração dos membros independentes do Conselho de Administração é acordada entre
a Companhia e o conselheiro, observado que anualmente o valor fixo da remuneração é reajustado de
acordo com nossos os padrões internos e as práticas de mercado. A remuneração dos membros do
Conselho Fiscal é calculada de acordo com o artigo 162, parágrafo 3º da Lei das S.A., no qual, a orientação
é de que a remuneração destes seja calculada com base na média da remuneração da Diretoria Estatutária,
excluídos os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.
A Companhia possui uma Política de Remuneração, que foi devidamente aprovada pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 24 de outubro de 2018. A Política de Remuneração está disponível
para consulta na sede da Companhia, no seu website (http://ri.sereducacional.com/), bem como no
website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).
b.

composição da remuneração

i.

descrição dos elementos da remuneração e objetivos de cada um deles
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

Conselho de Administração
A remuneração dos membros do Conselho de Administração é composta apenas por parcelas fixas,
incluindo um salário fixo mensal, fixado anualmente pela Assembleia Geral, tomando por base sua correção
monetária por índice de inflação.
De acordo com as práticas adotadas pela Companhia, a remuneração dos membros do Conselho de
Administração é fixada com base em pesquisas de mercado com as principais empresas do segmento,
definindo-se assim a remuneração que será praticada, a qual deverá ser validada pelo Comitê de
Remuneração.
Diretoria Estatutária e Não Estatutária
A remuneração dos membros da Diretoria Estatutária e Não Estatutária da Companhia é composta por:
•

uma parcela fixa, a qual inclui um salário fixo mensal, definido anualmente para cada um de seus
membros pela Assembleia Geral; e

•

uma parcela variável, a qual inclui a participação nos nossos resultados.

A composição da remuneração dos Diretores (estatutários e não estatutários) é definida por meio de
pesquisa de mercado com as principais empresas do segmento onde são estabelecidos critérios de medição
de acordo com a representatividade do cargo na Companhia. As macropolíticas são aprovadas pelo Comitê
de Governança Corporativa e Remuneração.
Conselho Fiscal
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado, será composta somente por uma
parcela fixa equivalente ao mínimo legal exigido, conforme os termos da Lei das Sociedades por Ações.
Assim, conforme acima mencionado, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal será equivalente a
10% (dez por cento) da remuneração que em média for atribuída a cada Diretor, sem considerar os
benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger,
observado ainda que tais membros também serão reembolsados de todas as despesas de locomoção e
estadia necessárias ao desempenho da função.
Comitês
Os participantes dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, como Comitê de Auditoria
e Finanças, e Comitê de Governança e Remuneração, poderão ser remunerados por sua participação
nesses comitês, em até 30% da remuneração fixada para os membros do Conselho de Administração.
ii.

qual a proporção de cada elemento na remuneração total

Conselho de Administração
A remuneração dos membros do Conselho de Administração é composta somente por parcelas fixas,
conforme definidas anualmente pela Assembleia Geral.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

Diretoria Estatutária e Não Estatutária
No que tange a Diretoria Estatutária e Não Estatutária, em 2016, 2017 e 2018 a remuneração foi composta
de uma parcela fixa mensal, representando 80%, 76% e 100% da remuneração total, e por uma parcela
variável, que representou 20%, 24% e 0% da remuneração total. Para 2019, a previsão é de que, no
mínimo, 72% da remuneração total dos membros da Diretoria Estatutária e Não Estatutária seja composta
de remuneração fixa e até 28% seja referente a remuneração variável.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal, quando instalado, possui apenas um componente fixo em sua remuneração. Em 2016,
2017 e 2018, a Companhia efetuou o pagamento de R$252 mil, R$293 mil e R$252 mil, respectivamente. A
Companhia instalou espontaneamente o Conselho Fiscal a partir da AGO realizada em 30 de abril 2015. A
previsão para 2019 é R$444 mil.
Comitês
Os membros dos Comitês poderão ser remunerados por suas participações nestes apenas em parcelas
fixas, correspondentes a, no máximo, 30% da remuneração estabelecida para os membros do Conselho de
Administração da Companhia.
iii.

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

Remuneração Fixa
A remuneração fixa dos órgãos da administração da Companhia é calculada e ajustada considerando os
seguintes parâmetros:
•

Avaliação dos cargos e respectivas responsabilidades, considerando a estratégia e consistência da
prática de remuneração por nós adotada, bem como de posicionamento para remuneração;

•

Valor do cargo internamente, ou seja, perante cargos de outras áreas (equidade interna);

•

Desempenho individual conforme sistema de avaliação adotado;

•

Experiência e maturidade do executivo na função ocupada; e

•

Outros fatores eventuais, como executivos de alto potencial para sucessão, riscos de retenção,
habilidades e competências específicas escassas no mercado.

Remuneração Variável
O nosso Programa de Remuneração Variável, formado pela participação nos nossos resultados, bem como
com por qualquer outro plano que possa vir a ser implementado pela Companhia, é destinado aos Diretores
Estatutários, Diretores Não Estatutários, gerentes e coordenadores, utilizando como referência de metas o
nosso desempenho financeiro e operacional. O pagamento do Programa de Remuneração Variável é
efetuado após a divulgação auditada e oficial dos nossos resultados.
iv.

razões que justificam a composição da remuneração
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

De forma geral, a composição da remuneração visa a permanência dos executivos, bem como o
alinhamento dos interesses de tais executivos com os nossos objetivos de curto prazo e com os resultados
de longo prazo.
Remuneração do Conselho de Administração
No que tange à remuneração dos membros do Conselho de Administração, os objetivos principais são atrair
Conselheiros com reputação e perfis adequados, concedendo-lhes as condições necessárias para o
desempenho de suas funções.
Remuneração da Diretoria Estatutária e Não Estatutária
A composição da remuneração da Diretoria Estatutária e Não Estatutária, tanto nos elementos que a
compõe quanto no peso de cada um, reflete:
•

A competitividade com a prática do mercado composto por empresas do nosso setor de atuação, além
da prática de remuneração já adotada por nós, que permita atrair e reter os executivos com as
qualificações requeridas;

•

A possibilidade de se associar uma parcela significativa da remuneração total aos nossos resultados;

•

A busca de um equilíbrio entre as diferentes parcelas da remuneração, que incentive a geração de
resultados de curto, médio e longo prazo, dentro de níveis de riscos moderados; e

•

A possibilidade de se balancear a remuneração variável de curto e longo prazo, visando à geração de
resultados anuais sustentáveis e que resultem na criação de valor para os acionistas.

Remuneração do Conselho Fiscal
No que tange à remuneração dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado, tal remuneração terá
como objetivo principal atrair Conselheiros com reputação e perfis adequados, concedendo-lhes as
condições necessárias para o desempenho de suas funções, observados os limites fixados pela legislação
em vigor. Um conselheiro fiscal poderá receber uma remuneração equivalente à até 30% da remuneração
fixada para um membro do Conselho de Administração.
Remuneração dos Comitês
Os membros dos Comitês recebem remuneração por participarem de tais Comitês. Um membro de comitê
pode receber uma remuneração equivalente à até 30% da remuneração fixada para um membro do
Conselho de Administração.
v.

a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

Não há membros da administração não remunerados existentes na Companhia.
c.

principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação

de cada elemento da remuneração
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

Os membros do Conselho de Administração são elegíveis somente à remuneração fixa, conforme prática de
mercado, não estando sujeitos aos indicadores de desempenho. O racional para este modelo é:
•

Os membros do Conselho de Administração necessitam de total independência para analisar as
propostas da Diretoria. Evitam-se, assim, sistemas de remuneração que possam gerar situações de
conflito de interesses; e

•

Os membros do Conselho de Administração são profissionais de vasta experiência e reputação
reconhecida no mercado, com histórico de sucesso profissional.

No caso dos Diretores Estatutários e Não Estatutários:
•

A remuneração fixa é ajustada anualmente com base nas práticas de remuneração já adotadas, nos
nossos resultados e no desempenho individual, este último referenciado em metas específicas;

•

A remuneração variável anual depende de indicadores financeiros e estratégicos, definidos a cada ano
pelo Conselho de Administração, conforme o nosso plano de negócios. Para os exercícios de 2016,
2017 e 2018, foram considerados os indicadores corporativos, tais como EBITDA, captação de novos
alunos, retenção de alunos e IGC, além de outros indicadores específicos de qualidade e individuais.

Os membros do Conselho Fiscal, quando instalado, também recebem apenas remuneração fixa, portanto
sem efeitos de indicadores de desempenho, incompatíveis com as funções daquele órgão.
Os membros dos Comitês recebem uma remuneração equivalente à até 30% da remuneração fixada para
um membro do Conselho de Administração.

d.

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de

desempenho
No caso da Diretoria Estatutária e não Estatutária:
•

A remuneração fixa é ajustada anualmente com base em pesquisa de mercado, nos nossos resultados
e no desempenho individual, este com base em metas específicas e na prática de remuneração já
adotada;

•

A remuneração variável anual é definida pelos indicadores estratégicos, neste sentido são
estabelecidos targets individuais para cada meta de cada um dos indicadores indicados no item “c”
acima, as quais são avaliadas no final do exercício fiscal com o target proposto e, assim, gerado o
índice a ser aplicado aos envolvidos.

Os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e dos Comitês são elegíveis somente à
remuneração fixa, portanto sem efeitos de indicadores de desempenho.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

e.

como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto,

médio e longo prazo
A nossa estratégia de remuneração tem como objetivos a atração, retenção e motivação de profissionais
qualificados para a criação e implantação das estratégias de negócios aprovadas pelos acionistas, que
resultem na criação de valores sustentáveis para a Companhia.
A mecânica do plano de remuneração variável anual, aplicável aos membros da Diretoria Estatutária e Não
Estatutária, atrela as premiações a métricas financeiras de crescimento, resultados e valor, de curto e
médio prazo. A Assembleia Geral da Companhia chegou a aprovar, em 12 de agosto de 2013, as diretrizes
gerais para um plano de opção de ações, consistente em uma premiação em dinheiro baseada na
valorização das ações da Companhia, conforme a variação de seu preço na bolsa de valores mobiliários B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Não obstante sua aprovação, este plano de opção não foi implementado por
orientação de consultoria especializada contratada pela Companhia, que nos relatou o impacto de possíveis
passivos trabalhistas associados ao plano de opção de ações. Esta mesma consultoria está analisando
alternativas de alinhamento estratégico dos executivos vinculados a planos de incentivo de longo prazo.
Dessa forma, a política de remuneração descrita neste item 13.1 deste Formulário de Referência tem por
objetivo incentivar os colaboradores a buscar a melhor rentabilidade dos investimentos e projetos
desenvolvidos por nós, alinhando interesses dos colaboradores com os nossos.
No curto prazo, buscamos o alinhamento de interesses por meio de salários e pacote de benefícios
compatíveis com os níveis de mercado.
No médio prazo, por meio do pagamento de bônus e participação nos nossos resultados a determinados
colaboradores, buscando premiar o alcance e a superação de metas individuais com as nossas metas,
alinhadas ao orçamento, planejamento estratégico e de mercado.
Finalmente, no longo prazo, buscamos reter profissionais qualificados por meio de plano baseado na
concessão de uma premiação financeira atrelada a nossa valorização no longo prazo, por meio da
valorização da cotação de ações de nossa emissão.
Destaca-se que, embora aprovado, ainda não houve outorga de opção de compra de ações aos
beneficiários do plano.
f.

existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores

diretos ou indiretos
Não há.
g.

existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado

evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não foi estabelecido no contrato dos administradores remuneração ou benefício associado a eventos
societários.
(h)

práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a

remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que
forma participam
Participam do processo decisório o Comitê de Remuneração e Governança, que se reúne e discutem os
temas relacionados e faz recomendações para subsidiar a recomendação do Conselho de Administração.
(ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a
utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os
critérios de comparação e a abrangência desses estudos
A Companha baseia-se em pesquisas de mercado realizadas pelo seu departamento de recursos humanos,
nas opções que encontra em cada mercado em que atua, bem como na experiência de seus membros.
(iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da
política de remuneração do emissor
A Política de Remuneração é avaliada anualmente periodicamente pelo Comitê de Gente, Gestão e
Governança Corporativa da Companhia com o objetivo de identificar discrepâncias significativas na Política
de Remuneração da Companhia e demais companhias comparáveis do mercado, sendo o responsável por
propor alterações a atualizações da política ao Conselho de Administração da Companhia.
O Conselho de Administração, por sua vez, avalia de forma recorrente o desempenho de seus executivos e
ao menos uma vez ao ano realiza uma avaliação do desempenho de seus colaboradores para fins de
decisão da remuneração variável. Ademais, com o assessoramento do Comitê de Gente, Gestão e
Governança Corporativa da Companhia, o Conselho de Administração realiza revisões à Política de
Remuneração.

PÁGINA: 344 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

5,00

3,00

14,00

Nº de membros remunerados

6,00

5,00

3,00

14,00

3.232.500,00

3.670.000,00

370.000,00

7.272.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

Outros

665.000,00

1.247.800,00

74.000,00

1.986.800,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto

Descrição de outras
remunerações fixas

Outros: Refere-se a contribuição
patronal do INSS.

Outros: Refere-se a contribuição Outros: Refere-se a contribuição
patronal do INSS.
patronal do INSS.

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.880.000,00

0,00

1.880.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Número de membros: o número de
membros correspondente a média
anual dos administradores e foi
apurado mensalmente de acordo
com a regulamentação em vigor.

Número de membros: o número
de membros correspondente a
média anual dos
administradores e foi apurado
mensalmente de acordo com a
regulamentação em vigor.

4.047.500,00

6.797.800,00

Número de membros: o número
de membros correspondente a
média anual dos
administradores e foi apurado
mensalmente de acordo com a
regulamentação em vigor.
444.000,00

11.289.300,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

5,00

3,00

13,00

Nº de membros remunerados

5,00

5,00

3,00

13,00

2.712.000,00

3.336.792,57

227.370,00

6.276.162,57

0,00

0,00

0,00

0,00

79.588,80

0,00

0,00

79.588,80

558.400,00

1.134.509,47

24.804,00

1.717.713,47

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
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Outros: Refere-se a contribuição Outros: Refere-se a contribuição
patronal do INSS.
patronal do INSS.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Outros: Refere-se a contribuição
patronal do INSS.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação

Total da remuneração

Número de membros: o número de
membros correspondente a média
anual dos administradores e foi
apurado mensalmente de acordo
com a regulamentação em vigor.

Número de membros: o número
de membros correspondente a
média anual dos
administradores e foi apurado
mensalmente de acordo com a
regulamentação em vigor.

3.349.988,80

4.471.302,04

Número de membros: o número
de membros correspondente a
média anual dos
administradores e foi apurado
mensalmente de acordo com a
regulamentação em vigor.
252.174,00

8.073.464,84

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

5,00

3,00

13,00

Nº de membros remunerados

5,00

5,00

3,00

13,00

2.458.694,28

3.235.716,92

244.315,50

5.938.726,70

0,00

0,00

0,00

0,00

79.588,80

0,00

0,00

79.588,80

491.738,86

1.100.143,75

48.863,10

1.640.745,71

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Outros: Refere-se a contribuição
patronal do INSS.

Outros: Refere-se a contribuição Outros: Refere-se a contribuição
patronal do INSS.
patronal do INSS.

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.016.759,44

0,00

1.016.759,44

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

345.698,21

0,00

345.698,21
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Outros: Refere-se a contribuição
patronal do INSS

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação

Total da remuneração

Número de membros: o número de
membros corresponde à média anual
dos administradores e foi apurado
mensalmente de acordo com a
regulamentação em vigor.

Número de membros: o número
de membros corresponde à
média anual dos
administradores e foi apurado
mensalmente de acordo com a
regulamentação em vigor.

3.030.021,94

5.698.318,32

Número de membros: o número
de membros corresponde à
média anual dos
administradores e foi apurado
mensalmente de acordo com a
regulamentação em vigor.
293.178,60

9.021.518,86

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

5,00

3,00

13,00

Nº de membros remunerados

5,00

5,00

3,00

13,00

2.346.976,71

2.297.926,94

210.000,00

4.854.903,65

0,00

0,00

0,00

0,00

98.772,30

0,00

0,00

98.772,30

489.149,80

781.295,16

42.000,00

1.312.444,96

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Outros: refere-se a contribuição
patronal do INSS.

Outros: refere-se a contribuição
patronal do INSS.

Outros: refere-se a contribuição
patronal do INSS.

Remuneração variável
Bônus

0,00

591.900,48

0,00

591.900,48

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

201.246,16

0,00

201.246,16

Descrição de outras
remunerações variáveis

Outros: refere-se a contribuição
patronal do INSS.

Outros: refere-se a contribuição
patronal do INSS.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Número de membros: o número
de membros correspondente a
média anual dos
administradores e foi apurado
mensalmente de acordo com a
regulamentação em vigor.
3.872.368,74

Número de membros: o número
de membros corresponde a
média anual dos
administradores e foi apurado
mensalmente de acordo com a
regulamentação em vigor.
252.000,00

7.059.267,55
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

Remuneração variável - Exercício Social a ser encerrado em 31.12.2019
Conselho de

Diretoria

Conselho

Administração

Estatutária

Fiscal

Total

Número de membros

-

5,00

-

5,00

Nº de membros de Remunerado

-

5,00

-

5,00

-

0,00

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

0,00

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas fossem
atingidas

-

-

-

0,00

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

0,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

0,00

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas fossem
atingidas

-

-

-

0,00

1.880.000,00

Participação nos resultados

Remuneração variável - Exercício Social encerrado em 31.12.2018
Conselho de

Diretoria

Conselho

Administração

Estatutária

Fiscal

Total

Número de membros

-

-

-

0,00

Nº de membros de Remunerado

-

-

-

0,00

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

0,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

0,00

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas fossem
atingidas

-

-

-

0,00

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

0,00

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

0,00

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas fossem
atingidas

-

-

-

0,00

Bônus

Participação nos resultados
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

Remuneração variável - Exercício Social encerrado em 31.12.2017
Conselho de

Diretoria

Conselho

Administração

Estatutária

Fiscal

Total

Número de membros

-

5,00

-

5,00

Nº de membros de Remunerado

-

5,00

-

5,00

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas fossem
atingidas

-

-

-

-

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas fossem
atingidas

-

-

-

-

1.016.759,44

-

1.016.759,44

Participação nos resultados

Remuneração variável - Exercício Social encerrado em 31.12.2016
Conselho de

Diretoria

Conselho

Administração

Estatutária

Fiscal

Total

Número de membros

-

5,00

-

5,00

Nº de membros de Remunerado

-

5,00

-

5,00

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

591.900,48

-

591.900,48

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

591.900,48

-

591.900,48

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas fossem
atingidas

-

-

-

-

Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas fossem
atingidas

-

-

-

-

Participação nos resultados

Conforme anteriormente informado, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal não
fazem jus à remuneração variável.
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária

Justificativa para o não preenchimento do quadro.
A Assembleia Geral da Companhia chegou a aprovar, em 12 de agosto de 2013, as diretrizes gerais para
um plano de opção de ações, consistente em uma premiação em dinheiro baseada na valorização das ações
da Companhia, conforme a variação de seu preço na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Não obstante sua
aprovação, este plano de opção nunca foi implementado pela Companhia, por orientação de consultoria
especializada, que relatou o impacto de possíveis passivos trabalhistas associados ao plano de opção de
ações. Esta mesma consultoria está analisando alternativas de alinhamento estratégico dos executivos
vinculados a planos de incentivo de longo prazo.
Portanto, não havia plano de remuneração baseado em ações em vigor no último exercício social e não há
plano de remuneração baseado em ações em vigor para o exercício social corrente.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

Justificativa para o não preenchimento do quadro.
A Assembleia Geral da Companhia chegou a aprovar, em 12 de agosto de 2013, as diretrizes gerais para
um plano de opção de ações, consistente em uma premiação em dinheiro baseada na valorização das ações
da Companhia, conforme a variação de seu preço na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Não obstante sua
aprovação, este plano de opção nunca foi implementado pela Companhia, por orientação de consultoria
especializada. Esta mesma consultoria está analisando alternativas de alinhamento estratégico dos
executivos vinculados a planos de incentivo de longo prazo.
Portanto, não havia plano de remuneração baseado em ações em vigor nos últimos 3 exercícios sociais e
não há plano de remuneração baseado em ações em vigor para o exercício social corrente.
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13.6 - Opções em Aberto

Justificativa para o não preenchimento do quadro.
A Assembleia Geral da Companhia chegou a aprovar, em 12 de agosto de 2013, as diretrizes gerais para
um plano de opção de ações, consistente em uma premiação em dinheiro baseada na valorização das ações
da Companhia, conforme a variação de seu preço na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Não obstante sua
aprovação, este plano de opção nunca foi implementado pela Companhia, por orientação de consultoria
especializada. Esta mesma consultoria está analisando alternativas de alinhamento estratégico dos
executivos vinculados a planos de incentivo de longo prazo.
Portanto, não havia opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do
último exercício social.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

Justificativa para o não preenchimento do quadro.
A Assembleia Geral da Companhia chegou a aprovar, em 12 de agosto de 2013, as diretrizes gerais para
um plano de opção de ações, consistente em uma premiação em dinheiro baseada na valorização das ações
da Companhia, conforme a variação de seu preço na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Não obstante sua
aprovação, este plano de opção nunca foi implementado pela Companhia, por orientação de consultoria
especializada. Esta mesma consultoria está analisando alternativas de alinhamento estratégico dos
executivos vinculados a planos de incentivo de longo prazo.
Portanto, não houve remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

Justificativa para o não preenchimento do quadro.
A Assembleia Geral da Companhia chegou a aprovar, em 12 de agosto de 2013, as diretrizes gerais para
um plano de opção de ações, consistente em uma premiação em dinheiro baseada na valorização das ações
da Companhia, conforme a variação de seu preço na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Não obstante sua
aprovação, este plano de opção nunca foi implementado pela Companhia, por orientação de consultoria
especializada. Esta mesma consultoria está analisando alternativas de alinhamento estratégico dos
executivos vinculados a planos de incentivo de longo prazo.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

Não há participação detida nas demais empresas indicadas.
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários

Não possuímos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do Conselho de Administração e/ou
Diretoria Estatutária.
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2018

31/12/2017

Conselho de Administração
31/12/2016

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Nº de membros

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Nº de membros
remunerados

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

1.315.000,00

1.026.409,49

901.340,11

1.800.000,00

1.594.694,28

1.556.680,71

Valor da menor
remuneração(Reais)

377.125,92

348.475,00

306.820,08

228.000,00

216.000,00

186.324,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

667.358,51

647.143,38

459.585,39

542.400,00

491.738,86

469.395,34

Observação
Diretoria Estatutária
Conselho de Administração
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria

Não temos arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos
de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de
aposentadoria.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

Exercício encerrado

Exercício encerrado

Exercício encerrado

em 31 de dezembro

em 31 de dezembro

em 31 de dezembro

de 2018

de 2017

de 2016

Conselho de Administração

43,21%

41,40%

44,10%

Diretoria

53,17%

54,49%

52,11%

Conselho Fiscal

3,62%

4,11%

1,78%

Órgão
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam

Os nossos administradores não recebem e não receberam nos
remuneração por qualquer outra razão que não a função que ocupam.

últimos

três

exercícios sociais
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

Os administradores da Companhia não recebem e não receberam nos últimos três exercícios sociais
remuneração reconhecida no resultado de nossos controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob
controle comum e/ou de nossas controladas.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

Não temos informações adicionais para este item 13.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

14. Recursos Humanos
14.1. Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações:
(a)
Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
A tabela abaixo apresenta o número de nossos colaboradores e nossas subsidiárias em 31 de dezembro de
2018, 2017 e 2016, bem como o número de colaboradores por funções administrativas:

Empregados

Exercício Social Encerrado em
31 de
31 de
31 de
dezembro dezembro dezembro
de 2018
de 2017
de 2016

Administrativo

6.482

7.114

6.235

Corpo Docente

4.762

4.637

4.414

Total

11.244

11.751

10.649

Exercício Social Encerrado em
Empregados

Recife - PE

31 de
dezembro
de 2018

31 de
dezembro
de 2017

31 de
dezembro
de 2016

2.975

3.484

3.292

Paulista - PE

299

419

334

Caruaru - PE

286

240

192

Olinda - PE

112

110

93

Petrolina - PE

108

71

35

São Lourenço - PE

59

58

42

Jaboatão dos Guararapes - PE

41

29

16

Cabo de Santo Agostinho - PE

61

38

7

João Pessoa - PB

364

421

449

Campina Grande - PB

358

382

382

Salvador - BA

776

519

519

Lauro de Freitas - BA

236

225

190

Vitória da Conquista - BA

138

131

97

35

35

17

Fortaleza - CE

491

527

420

Maceió - AL

378

462

445

Natal - RN

321

349

368

55

35

37

Feira de Santana - BA

Parnamirim - RN
JUR_SP - 27003531v3 5302004.407839
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

Aracajú - SE

153

154

155

São Luís - MA

129

123

83

Manaus - AM

150

119

83

1.092

1.284

1.262

Santarém - PA

296

270

257

Ananindeua - PA

143

107

Teresina - PI

456

451

396

Parnaíba - PI

257

260

254

1.071

1.169

1.224

152

115

-

Anápolis - GO

12

15

-

Garanhuns - PE

21

18

-

Maracanaú - CE

26

22

-

Mossoró - RN

17

14

-

Porto Velho - RO

18

20

-

Sobral - CE

20

16

-

Boa Vista - RR

19

14

-

Rio Branco - AC

13

9

-

Juazeiro do Norte - CE

25

17

-

Marabá - PA

15

12

-

Arapiraca - AL

14

4

-

Belém - PA

Guarulhos - SP
Rio de Janeiro - RJ

-

Goiânia - GO

-

1

-

Macapá - AP

-

1

-

1

-

Palmas - TO

6

Cuiabá - MT

25

-

-

Belo Horizonte - MG

21

-

-

11.751

10.649

Total

11.244

b.
Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
Não trabalhamos com colaboradores terceirizados.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

c.

Índice de rotatividade

Exercício Social Encerrado em
Descrição

Índice de Rotatividade

31 de
31 de
31 de
dezembro dezembro dezembro
de 2018
de 2017
de 2016
3,90

3,63

3,27

JUR_SP - 27003531v3 5302004.407839
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

Não houve quaisquer alterações relevantes das informações divulgadas no item 14.1.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

a.

Política de salários e remuneração variável

A nossa política salarial é baseada na média das remunerações praticadas nos mercados locais, sendo que
efetuamos o reajuste das faixas salariais, sempre que necessário e em conformidade com a legislação
trabalhista e a data base dos dissídios coletivos inerente à categoria dos trabalhadores. Estamos estudando
uma política de remuneração variável para os funcionários que ocupam cargos considerados estratégicos
para o desenvolvimento e qualidade do nosso serviço. Para informações sobre nosso plano de remuneração
baseado em ações, ver seção 13.4 deste Formulário de Referência.
O Conselho de Administração da Companhia aprovou, em reunião realizada em 24 de outubro de 2018, a
política de remuneração dos administradores, a qual está disponível no site da CVM
(http://www.cvm.gov.br)
e
no
site
de
Relações
com
Investidores
da
Companhia
em
http://ri.sereducacional.com/sereducacional/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=47929.

b.

Política de benefícios

A nossa política de benefícios se baseia na oferta do auxílio refeição, plano de assistência médica e no
desconto para os colaboradores que optarem em estudar nos cursos ofertados pelo Grupo.

c.
Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados nãoadministradores, identificando: (i) grupos de beneficiários; (ii) condições para exercício; (iii)
preços de exercício; (iv) prazos de exercício; e (v) quantidade de ações comprometidas pelo
plano
Não aplicável, uma vez que não havia plano de remuneração baseado em ações em vigor no último
exercício social e não há plano de remuneração baseado em ações em vigor para o exercício social
corrente.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

O nosso relacionamento com os sindicatos tem como base a comunicação, compreensão, tolerância,
sociabilidade, confiança e respeito. As negociações são sempre conduzidas pelos Sindicatos patronais.
Com isto, as negociações são sempre pacíficas, de modo que mantemos histórico de harmonia com
estas organizações.
A Diretoria não tem informações sobre greves em suas unidades e polos nos últimos 3 anos. Abaixo, segue
a lista dos sindicatos com os quais mantemos relações:

Localização

Estado

Razão
SINDICATO DOS TRAB ESTAB DE ENSINO DE PERNAMBUCO

Recife

Pernambuco

SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE
PERNAMBUCO
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO IND. CONST. CIVIL E
PESADO DE PERNAMBUCO

Paulista

Fortaleza

Pernambuco

Ceará

SINDICATO DOS TRAB ESTAB DE ENSINO DE
PERNAMBUCO,
SINDICATO AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR EST DO
CEARÁ
SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO CEARÁ

João Pessoa

Paraíba

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO
ESTADO DA PARAÍBA

Campina
Grande

Paraíba

SIND TRAB ESTAB PRIV RELIG BENEF FILANT ENSINO DO
AGRESTE DA BORBOREMA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST PART DE ENSINO
DO RN

Natal

Rio Grande do
Norte
SIND DOS PROF DA REDE PART DE ENSINO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

Maceió

Alagoas

SIND DOS TRAB EM ESTAB DE ENSINO PRIVADO DE
MACEIO
SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE ALAGOAS

Lauro de
Freitas

Bahia

SIND DOS AUX EM ADM. ESC DA EDUC.SUP EM ESTAB PRIV
DE ENSINO DO EST DA BAHIA
SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DA BAHIA

Patamares

Bahia

SIND DOS AUX EM ADM. ESC DA EDUC.SUP EM ESTAB PRIV
DE ENSINO DO EST DA BAHIA
SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DA BAHIA

Belém

Pará

SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR NO ESTADO DO
PARÁ
SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DO PARA

Santarém

Pará

SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR NO ESTADO DO
PARÁ

JUR_SP - 27003585v1 5302004.407839
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DO PARÁ

São Luís

Maranhão

SINDICATO DOS TRAB EM EST DE ENS DA REDE PART DO
EST DO MA

Manaus

Amazonas

SINDICATO DOS PROFESSORES DE MANAUS

Aracaju

Sergipe

Guarulhos

São Paulo

SINDICATO DOS PROF E TRAB DA EDUC DA REDE PART DE
ENS DO MUNIC DE ARACAJU E DO EST DE SERGIPE
SINDICATO DOS PROFESSORES E PROFESSORAS DOS
ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA,
SUPERIOR, PROFESSORES DE CURSOS LIVRES E AFINS DE
GUARULHOS.
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
DE GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES E REGIÃO.
SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO E REGIÃO

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
SINDICATO AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SINDICATO DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS
PRIVADOS DE ENSINO DE ANAPOLIS E REGIÃO

Anápolis

Goiás
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO DE ANAPOLIS
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

Não há quaisquer outras informações julgadas relevantes para fins desta seção 14 do Formulário de
Referência.
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

brasileira

Não

Oceana Investimentos ACVM LTDA.
09.326.542/0001-23

Não

18/09/2019

Não
6.633.258

5,153%

0

0,000%

6.633.258

5,153%

José Janguiê Bezerra Diniz
368.383.574-53

brasileiro-PE

Sim

Sim

09/05/2019

Não
73.836.185

57,361%

0

0,000%

73.836.185

57,361%

48.252.117

37,486%

0

0,000%

48.252.117

37,486%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

128.721.560

100,000%

0

0,000%

128.721.560

100,000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 09/05/2019

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

09/05/2019

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

3.381

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

159

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

225

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

54.338.507

42,210%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

54.338.507

42,210%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

a.

Controladores diretos e indiretos

NOME

José Janguiê Bezerra Diniz
Jânyo Janguiê Bezerra Diniz
Oceana Investimentos ACVM LTDA
Ações em Tesouraria
Total de Ações

AÇÕES
ORDINÁRIAS

% NO CAPITAL
SOCIAL

73.836.185

57,36%

539.168

0,42%

6.633.258

5,15%

0

0,00%

128.721.560

100,00%
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
Não há acordo de acionistas arquivado em nossa sede.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
Não houve alterações relevantes nas participações dos membros do nosso grupo de controle e nossos
administradores até a data deste Formulário de Referência.

#30171271v1<JUR_SP> - Ser FRE _ ITEM 15.6 (Comentários PNA 25.05.18)

PÁGINA: 377 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

15.7 - Principais Operações Societárias

Operações realizadas no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016

Aquisição através de Cessão não-Onerosa de Mantença da Faculdade São Camilo (FASC)

Principais Condições do Negócio

Em 20 de setembro de 2016, foi assinado o Instrumento Particular de Cessão não
Onerosa de Mantença de Instituição de Ensino Superior, através do qual a União Social
Camiliana autorizou a transferência da mantença da Faculdade São Camilo - Minas
Gerais para a Ser Educacional S.A.. As partes declararam no Instrumento de Cessão não
Onerosa assinado a não existência de dívidas e/ou passivos a considerar.

Sociedades Envolvidas

Ser Educacional S.A.

Efeitos na Distribuição do Capital Social

Não houve mudanças na distribuição do nosso capital social

Quadro Societário, antes e depois da
operação

Não houve mudanças na distribuição do nosso capital social

Mecanismos utilizados para garantir o
tratamento equitativo entre os acionistas

NIHIL

Operações realizadas no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017

Não tivemos quaisquer operações realizadas no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2017 que sejam consideradas relevantes.

Operações realizadas no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018

Não tivemos quaisquer operações realizadas no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2018 que sejam consideradas relevantes.
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico
Abaixo, informamos o histórico do preço das ações desde a abertura do capital:
out/13

nov/13

dez/13

Mínima do mês

COTAÇÃO

17,06

17,95

20,82

Mínima na data de fechamento

17,30

21,20

22,74

Máxima do mês

17,95

21,70

23,50

Máxima na data de fechamento

17,95

21,70

23,50

Fechamento

17,95

21,40

23,50

Média na data de fechamento

17,69

21,40

23,17

FONTE: http://www.infomoney.com.br/sereduca-seer3/cotacoes

jan/14

fev/14

mar/14

abr/14

mai/14

jun/14

ago/14

set/14

out/14

Mínima do mês

COTAÇÃO

19,93

19,51

18,62

18,79

19,47

22,30

jul/14
23,26

23,55

24,00

20,80

nov/14 dez/14
24,16

25,76

Mínima na data de fechamento

20,02

20,41

19,56

19,31

22,11

25,00

23,68

26,22

24,48

25,68

26,37

28,95

Máxima do mês

23,72

21,36

21,08

20,14

23,02

26,86

25,74

26,88

28,22

26,96

27,95

31,01

Máxima na data de fechamento

20,88

20,85

20,10

19,50

22,75

25,47

24,43

26,76

25,75

26,96

27,95

30,95

Fechamento

20,38

20,50

19,90

19,50

22,75

25,38

24,15

26,76

25,20

26,96

27,95

29,59

Média na data de fechamento

20,34

20,54

19,94

19,46

22,57

25,29

24,12

26,59

25,17

26,35

27,25

29,78

FONTE: http://www.infomoney.com.br/sereduca-seer3/cotacoes

jan/15

fev/15

mar/15

abr/15

mai/15

jun/15

ago/15

set/15

out/15

Mínima do mês

COTAÇÃO

13,36

10,80

10,15

12,65

12,80

12,92

jul/15
10,72

9,24

7,25

8,23

nov/15 dez/15
7,91

7,30

Mínima na data de fechamento

13,36

10,80

11,99

14,01

13,10

13,80

10,72

9,24

8,35

8,83

8,18

7,46

Máxima do mês

29,57

15,86

12,76

15,38

16,40

15,08

14,99

12,14

9,57

10,00

10,01

8,90

Máxima na data de fechamento

15,13

13,58

12,76

15,10

13,84

14,42

11,07

9,86

8,65

9,39

8,65

7,75

Fechamento

13,50

10,80

12,57

14,75

13,73

14,38

10,77

9,70

8,57

9,39

8,65

7,70

Média na data de fechamento

13,75

11,51

12,41

14,73

13,52

14,14

10,79

9,52

8,56

9,17

8,46

7,52

FONTE: http://www.infomoney.com.br/sereduca-seer3/cotacoes

jan/16

fev/16

mar/16

abr/16

mai/16

jun/16

ago/16

set/16

out/16

Mínima do mês

COTAÇÃO

5,89

7,25

8,37

10,14

10,55

11,27

jul/16
12,04

15,23

16,00

17,04

nov/16 dez/16
19,60

16,65

Mínima na data de fechamento

7,06

7,66

10,15

11,45

11,30

11,88

15,30

15,96

16,85

20,00

20,21

18,39

Máxima do mês

8,39

8,94

11,22

13,20

15,00

13,98

16,13

17,77

18,62

20,95

23,18

20,28

Máxima na data de fechamento

7,80

8,54

10,72

12,48

11,70

12,69

15,90

16,62

17,51

20,95

21,31

18,80

Fechamento

7,55

8,54

10,56

11,45

11,36

12,47

15,63

16,24

17,25

20,67

20,30

18,67

Média na data de fechamento

7,52

8,20

10,46

11,73

11,50

12,14

15,69

16,17

17,22

20,61

20,62

18,58

FONTE: http://www.infomoney.com.br/sereduca-seer3/cotacoes

jan/17

fev/17

mar/17

abr/17

mai/17

jun/17

ago/17

set/17

out/17

Mínima do mês

COTAÇÃO

17,47

16,38

17,19

20,54

21,75

22,61

jul/17
24,09

23,95

28,71

30,51

nov/17 dez/17
27,94

27,92

Mínima na data de fechamento

17,47

18,60

19,64

23,53

23,47

23,79

25,00

28,35

30,50

30,51

27,94

30,43

Máxima do mês

20,57

19,68

20,56

24,24

26,12

24,95

26,81

30,48

32,06

34,64

31,16

31,30

Máxima na data de fechamento

18,17

19,15

20,56

24,24

24,06

24,95

26,41

29,56

31,38

31,46

29,60

31,30

Fechamento

17,74

18,90

20,50

23,90

24,06

24,50

25,59

29,19

31,20

30,85

29,49

31,30

Média na data de fechamento

17,69

18,81

20,18

23,86

23,76

24,31

25,55

29,14

31,03

30,88

29,01

30,98

FONTE: http://www.infomoney.com.br/sereduca-seer3/cotacoes

jan/18

fev/18

mar/18

abr/18

mai/18

jun/18

ago/18

set/18

out/18

Mínima do mês

COTAÇÃO

30,60

29,77

19,72

16,35

15,35

15,50

jul/18
15,27

15,44

13,92

13,93

nov/18 dez/18
14,72

15,04

Mínima na data de fechamento

32,65

30,66

19,72

16,35

16,41

15,50

17,00

15,44

16,09

15,30

15,71

15,39

Máxima do mês

33,88

33,62

32,44

20,97

19,13

18,25

18,86

18,70

16,58

17,90

17,15

16,33

Máxima na data de fechamento

33,88

31,28

20,57

17,19

17,53

16,35

17,77

16,11

16,58

15,75

16,19

15,86

Fechamento

33,17

31,00

20,01

16,60

17,29

15,74

17,69

15,83

16,54

15,59

16,03

15,55

Média na data de fechamento

33,42

30,95

20,05

16,89

17,07

15,91

17,53

15,77

16,48

15,49

15,96

15,60

FONTE: http://www.infomoney.com.br/sereduca-seer3/cotacoes

jan/19

fev/19

mar/19

abr/19

Mínima do mês

COTAÇÃO

15,55

18,59

18,02

18,94

Mínima na data de fechamento

21,52

18,84

19,92

22,52

Máxima do mês

22,25

22,17

20,53

23,54

Máxima na data de fechamento

22,25

19,06

20,53

23,54

Fechamento

21,80

18,98

20,36

22,74

Média na data de fechamento

21,87

18,93

20,32

22,81

FONTE: http://www.infomoney.com.br/sereduca-seer3/cotacoes

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
Em reunião realizada em 22 de agosto de 2019, o Conselho de Administração aprovou a
Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflitos de Interesses da Companhia,
a qual encontra-se devidamente arquivada na CVM e no site de relações com investidores
(http://ri.sereducacional.com/sereducacional/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=479

29#).
Encontra-se estabelecido também no Estatuto Social da Companhia que transações entre
partes relacionadas deverão ser aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia,
por meio de deliberação tomada pela maioria de seus membros, independentemente
do valor, e, adicionalmente, observamos as regras de realização de transações com
partes relacionadas determinadas pela Lei das Sociedades por Ações e das práticas
relacionadas ao Novo Mercado da B3.
Formalizamos nossos contratos com partes relacionadas, observando os preços e
condições de mercado, a fim de que sejam pactuados a valores e condições justas e de
mercado para as partes. Os contratos são negociados individualmente, sendo analisadas
as condições usuais do mercado de cada região, respeitadas as particularidades de cada
operação (Ex: valores, prazos, sigilo das informações, qualidade dos serviços e produtos,
etc.), em conformidade com a Política de Transações com Partes Relacionadas.
Considerando que detemos diretamente o controle integral do capital de nossas
controladas, todos os resultados e posições patrimoniais existentes nas relações entre
as empresas de nosso grupo são eliminadas e consolidadas na consolidação das
informações financeiras, de acordo com as instruções normativas da CVM.
Dentre essas operações destacamos as mais relevantes: (i) celebração de contratos de
prestação de serviços educacionais e de convênios de cooperação técnico-pedagógica; e
(ii) a celebração de contratos de Conta Corrente financeira entre a controlada e a
Companhia de forma a garantir o desempenho das atividades operacionais e
administração de caixa único e (iii) contratos de locação de imóveis. Adicionalmente,
informamos que celebramos apólices de seguros com coberturas que englobam riscos
variados relacionados a nós e a nossas controladas, de maneira compartilhada. Na
contratação de serviços, levamos em consideração o critério do melhor preço, prazo e de
melhor capacitação técnica, entre outros.

873
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Centro de Ensino Superior Piauiense

02/01/2018

25.795.217,80

0,00

1 ano

SIM

Relação com o emissor

Controlada direta da Ser Educacional S/A

Objeto contrato

Contrato de conta corrente financeira celebrado entre a controlada e a Companhia

Garantia e seguros

Não há qualquer tipo garantia e/ou seguro

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Conta Corrente financeira entre a controlada e a Companhia de forma a garantir o desempenho das atividades operacionais e administração de
caixa único.

Posição contratual do emissor

Outra

0,000000

Especificar
CETEBA - Centro de Ensino e Tecnologia

02/01/2018

14.596.036,90

1. 499.910,59

1 ano

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta da Ser Educacional S/A

Objeto contrato

Contrato de conta corrente financeira celebrado entre a controlada e a Companhia

Garantia e seguros

Não há qualquer tipo garantia e/ou seguro.

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Conta Corrente financeira entre a controlada e a Companhia de forma a garantir o desempenho das atividades operacionais e administração de
caixa único.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar
Ocktus Participações Ltda.

25/06/2019

24.901.658,18

10.901.091,62 (valor
remanescente após o
pagamento do sinal, que
deverá ser pago em 67
parcelas mens

67 meses

SIM

6,000000

Relação com o emissor

José Janguiê Bezerra Diniz, acionista controlador da Companhia, e Jânyo Janguiê Bezerra Diniz, diretor presidente da Companhia e irmão do
acionista majoritário, são sócios da Ocktus Participações Ltda.
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

A alienação, pela Ser Educacional S.A., da aeronave Phenom 300, adquirida pela Companhia mediante a contratação de financiamento bancário
junto a uma instituição financeira.

Garantia e seguros

Cláusula Sexta da Promessa de Compra e Venda assinada entre as partes.

Rescisão ou extinção

Cláusula 3.4 da Promessa de Compra e Venda assinada entre as partes: Em caso de desistência por quaisquer das Partes, o que deverá ser feito
por meio de notificação escrita à outra Parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, os valores pagos e/ou recebidos, serão devolvidos,
atualizados monetariamente pelo IPCA-IBGE.
Cláusula Quarta da Promessa de Compra e Venda assinada entre as partes: 4.1. Esta Promessa entrará em vigor na data de sua assinatura por
ambas as Partes e permanecerá vigente até que a propriedade da Aeronave seja transferida ao Promissário Comprador e todas as obrigações aqui
previstas sejam cumpridas.
4.2.A presente Promessa será extinta de pleno direito quando se verificar:
(i)a formalização da transferência efetiva da propriedade da Aeronave, nos termos desta Promessa;
(ii)a liquidação judicial ou extrajudicial, a falência ou recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer uma das Partes;
(iii)o inadimplemento pela outra Parte de qualquer cláusula, obrigação, termo ou condição desta Promessa que não tenha sido sanada após o prazo
de até 60 (sessenta) dias, ou outro prazo acordado entre as Partes, considerando a natureza da obrigação, contado da data da notificação escrita
exigindo o seu adimplemento, sem prejuízo das penalidades contratualmente previstas, bem como à indenização pelas perdas e danos a que der
causa a Parte inadimplente; ou
4.3.Além das hipóteses acima, a Promessa poderá ser rescindida, na ocorrência de um evento de força maior ou caso fortuito, cujos efeitos
perdurem por prazo superior a 60 (sessenta) dias. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade de ambas as Partes,
desde que: a) os seus efeitos não possam ser evitados ou impedidos; e b) impeçam ao menos uma das Partes de cumprir suas obrigações
decorrentes desta Promessa; e c) que a Parte que encontrar-se impedida de cumprir suas obrigações em razão de caso fortuito ou de força maior
comunique a outra Parte por escrito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contado da ocorrência do fato.
4.4.Sem prejuízo do quanto disposto acima, a extinção da presente Promessa, por qualquer motivo, não extinguirá as obrigações das Partes quanto
à confidencialidade ou quanto a qualquer outra matéria, que, por sua natureza, deva permanecer válida.

Natureza e razão para a operação

Alienação, pela Ser Educacional, da aeronave Phenom 300 em razão da estratégia de otimização de estrutura de capital, custos e despesas
operacionais da Companhia.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Sociedade de Ensino Superior Piauiense

02/01/2018

35.333.009,00

0,00

Relação com o emissor

Controlada direta da Ser Educacional S/A

Objeto contrato

Contrato de conta corrente financeira celebrado entre a controlada e a Companhia

1 ano

SIM

0,000000
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Não há qualquer tipo garantia e/ou seguro

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Conta Corrente financeira entre a controlada e a Companhia de forma a garantir o desempenho das atividades operacionais e administração de
caixa único.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar
Sociedade de Ensino Superior e de Pesquisa de 02/01/2018
Sergipe Ltda - SESPS

22.200.581,53

7.590.014,13

1 ano

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta da Ser Educacional S/A

Objeto contrato

Contrato de conta corrente financeira celebrado entre a controlada e a Companhia

Garantia e seguros

Não há qualquer tipo garantia e/ou seguro

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Conta Corrente financeira entre a controlada e a Companhia de forma a garantir o desempenho das atividades operacionais e administração de
caixa único.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar
Faculdade Maurício de Nassau de Belém

02/01/2018

22.927.779,18

0,00

1 ano

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta da Ser Educacional S/A

Objeto contrato

Contrato de conta corrente financeira celebrado entre a controlada e a Companhia

Garantia e seguros

Não há qualquer tipo garantia e/ou seguro

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Conta Corrente financeira entre a controlada e a Companhia de forma a garantir o desempenho das atividades operacionais e administração de
caixa único.

Posição contratual do emissor

Outra
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

FMN Clínica de Fisioterapia

02/01/2018

454.492,29

0,00

1 ano

SIM

Relação com o emissor

Controlada direta da Ser Educacional S/A

Objeto contrato

Contrato de conta corrente financeira celebrado entre a controlada e a Companhia

Garantia e seguros

Não há qualquer tipo garantia e/ou seguro

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Conta Corrente financeira entre a controlada e a Companhia de forma a garantir o desempenho das atividades operacionais e administração de
caixa único.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar
0,000000

Especificar
CENESUP - Centro Nacional de Ensino Superior 02/01/2018

12.724.960,17

0,00

1 ano

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta da Ser Educacional S/A

Objeto contrato

Contrato de conta corrente financeira celebrado entre a controlada e a Companhia.

Garantia e seguros

Não há qualquer tipo garantia e/ou seguro

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Conta Corrente financeira entre a controlada e a Companhia de forma a garantir o desempenho das atividades operacionais e administração de
caixa único.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar
Instituto de Ensino Superior Juvêncio Terra Ltda 02/01/2018

8.935.970,08

3.608.041,52

Relação com o emissor

Controlada direta da Ser Educacional S/A

Objeto contrato

Contrato de mútuo celebrado entre a controlada e a Companhia

1 ano

SIM

0,000000
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Não há qualquer tipo garantia e/ou seguro

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Conta Corrente financeira entre a controlada e a Companhia de forma a garantir o desempenho das atividades operacionais e administração de
caixa único.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar
Ocktus Participações Ltda.

01/07/2013

340.031.400,00

134.207.212,89 (valor
total até o término dos
contratos de locação)

Corresponde ao valor
A Companhia possuía
SIM
total dos alugueis pagos contratos de aluguel
anualmente.
firmados com o prazo de
20 anos, renováveis
pelo mesmo período,
até 30 de junho de
2013, conforme consta
nas Demonstrações
Financeiras. Entretanto,
em 1 de julho de 2013, a
Companhia celebrou
aditivos a estes
contratos, os quais
firmaram o prazo de
locação para 10 anos,
renováveis pelo mesmo
período.

0,000000

Relação com o emissor

José Janguiê Bezerra Diniz, acionista controlador da Companhia, e Jânyo Janguiê Bezerra Diniz, diretor presidente da Companhia e irmão do
acionista majoritário, são sócios da Ocktus Participações Ltda.

Objeto contrato

Recife: 1.1 - Av. Guararapes 203; 1.2 - Av. Guararapes, 86, Recife/PE; 1.3 - Rua Dom Bosco, 1.299, Boa Vista – Colégio Contato, Recife/PE; 1.4 - R.
Guilherme Pinto 86/114; 1.5 - R. Engenheiro Teófilo de Freitas, lote 1 - Qdra B; 1.6 - R. Guilherme Pinto 400; 1.7 - R. Joaquim Nabuco 619; 1.8 - R.
da Saudade 254; 1.9 - R. Dr.Osvaldo Lima 30 e 130, lote 2 - Qdra B; 1.10 - R. Betânia 21; 1.11 - R. Betânia 40; 1.12 - R. Joaquim Nabuco 712; 1.13 R. Joaquim Nabuco 732; 1.14 - R. Betânia, lote 5; 1.15 - R. Joaquim Nabuco 583; 1.16 - Av. Epitácio Pessoa 1201; 1.17 - Ltes remembrados da Qd
G Lot Sta Terezinha; 1.18 - Av. Dantas Barreto, 315 - Santo Antônio; 1.19 - Av. Guararapes 283; 1.20 - R. Joaquim Nabuco 752; 1.21 - R. Joaquim
Nabuco 778; 1.22 - R. Jonathas Vasconcelos 136, Lte 18; 1.23 - R. Joaquim Nabuco 547; 1.24 - Av. Guararapes 147; 1.25 - Av. Joaquim Ribeiro nº
1180, Caxangá, Recife/PE e outras cidades.

Garantia e seguros

Seguro total do imóvel contra risco de incêndio e responsabilidade civil.
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Poderá ser rescindido: (i) por iniciativa de qualquer das partes por inobservância das cláusulas contratuais, caso o referido descumprimento não
tenha sido sanado dentro do prazo de 30 dias após do recebimento de notificação solicitando o seu cumprimento; (ii) caso ocorra sinistro que torne o
imóvel impróprio para uso; (iii) em caso de desapropriação que envolva o imóvel, o contrato de locação será resolvido mediante a entrega do imóvel
pelo locador; (iv) na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de evento de força maior, assim entendidos, fatos ou atos imprevistos e alheios à
vontade das partes que impossibilitem total ou parcialmente a utilização do imóvel pelo locatário, este poderá rescindir a locação; e (v) pelo locatário,
antes do termino do prazo de vigência caso o imóvel, no decorrer da locação, apresentar defeitos nas instalações elétricas, hidráulicas ou estruturais
de natureza grave, que causem constantes perturbações ao locatário e danos aos seus móveis e utensílios e desde que tais defeitos não tenham
sido causados pelo próprio locatário.
Os preços dos alugueis foram determinados dentro da faixa indicativa dos laudos independentes preparados pela Valor Engenharia. Alguns alugueis
foram fixados fora da faixa indicativa por razões específicas de certos imóveis. Para mais informações sobre esses aluguéis, consulte a seção 16.3.
(b) desse Formulário de Referência.

Natureza e razão para a operação

Locação de Imóvel

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
ADEA - Soc de Desenvolvimento Educ
Avançado

02/01/2018

15.400.438,28

0,00

1 ano

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta da Ser Educacional S/A

Objeto contrato

Contrato de conta corrente financeira celebrado entre a controlada e a Companhia

Garantia e seguros

Não há qualquer tipo garantia e/ou seguro

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Conta Corrente financeira entre a controlada e a Companhia de forma a garantir o desempenho das atividades operacionais e administração de
caixa único.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar
Sociedade Educacional Carvalho Gomes –
SECARGO

02/01/2018

15.724.391,42

Relação com o emissor

Controlada direta da Ser Educacional S/A

0,00

1 ano

SIM

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Contrato de conta corrente financeira celebrado entre a controlada e a Companhia

Garantia e seguros

Não há qualquer tipo garantia e/ou seguro

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Conta Corrente financeira entre a controlada e a Companhia de forma a garantir o desempenho das atividades operacionais e administração de
caixa único.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar
ABES - Sociedade Baiana de Ensino Superior
Ltda.

02/01/2018

14.498.486,64

160.729,47

Relação com o emissor

Controlada direta da Ser Educacional S/A

Objeto contrato

Contrato de conta corrente financeira celebrado entre a controlada e a Companhia

Garantia e seguros

Não há qualquer tipo garantia e/ou seguro

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Conta Corrente financeira entre a controlada e a Companhia de forma a garantir o
desempenho das atividades operacionais e administração de caixa único.

1 ano

SIM

0,000000

1 ano

SIM

0,000000

Posição contratual do emissor
Especificar
Instituto Campinense de Ensino Superior Ltda.

02/01/2018

190.950.854,93

0,00

Relação com o emissor

Controlada direta da Ser Educacional S/A

Objeto contrato

Contrato de conta corrente financeira celebrado entre a controlada e a Companhia

Garantia e seguros

Não há qualquer tipo garantia e/ou seguro

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Conta Corrente financeira entre a controlada e a Companhia de forma a garantir o
desempenho das atividades operacionais e administração de caixa único.
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

21.217.886,75

0,00

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

1 ano

SIM

0,000000

1 ano

SIM

0,000000

1 ano

SIM

0,000000

Posição contratual do emissor
Especificar
Centro Integrado de Educação Superior do Piauí 02/01/2018
Ltda. - FAP Aliança
Relação com o emissor

Controlada direta da Ser Educacional S/A

Objeto contrato

Contrato de conta corrente financeira celebrado entre a controlada e a Companhia

Garantia e seguros

Não há qualquer tipo garantia e/ou seguro

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Conta Corrente financeira entre a controlada e a Companhia de forma a garantir o
desempenho das atividades operacionais e administração de caixa único.

Posição contratual do emissor
Especificar
Centro de Educação Continuada Mauricio de
Nassau Ltda.

02/01/2018

2.093,95

0,00

Relação com o emissor

Controlada direta da Ser Educacional S/A

Objeto contrato

Contrato de conta corrente financeira celebrado entre a controlada e a Companhia

Garantia e seguros

Não há qualquer tipo garantia e/ou seguro

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Conta Corrente financeira entre a controlada e a Companhia de forma a garantir o
desempenho das atividades operacionais e administração de caixa único.

Posição contratual do emissor
Especificar
Centro de Educação Profissional BJ Ltda.

02/01/2018

2.051.344,18

Relação com o emissor

Controlada direta da Ser Educacional S/A

0,00
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Objeto contrato

Contrato de conta corrente financeira celebrado entre a controlada e a Companhia

Garantia e seguros

Não há qualquer tipo garantia e/ou seguro

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Conta Corrente financeira entre a controlada e a Companhia de forma a garantir o
desempenho das atividades operacionais e administração de caixa único.

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

1 ano

SIM

Posição contratual do emissor
Especificar
Educred Administradora de Crédito Educativo e
Cobrança Ltda

02/01/2018

2.845.404,28

0,00

Relação com o emissor

Controlada direta da Ser Educacional S/A

Objeto contrato

Contrato de conta corrente financeira celebrado entre a controlada e a Companhia

Garantia e seguros

Não há qualquer tipo garantia e/ou seguro

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Conta Corrente financeira entre a controlada e a Companhia de forma a garantir o
desempenho das atividades operacionais e administração de caixa único.

0,000000

Posição contratual do emissor
Especificar
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado
a.

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses; e

Adotamos práticas de governança corporativa e aquelas recomendadas e/ou exigidas pela
legislação, incluindo as previstas no Regulamento do Novo Mercado da B3.
Adicionalmente, buscamos assegurar que todas as decisões que possam conferir um
benefício privado a qualquer de seus administradores, familiares, entidades ou pessoas
a eles relacionados sejam tomadas com total lisura, respeitando o nosso interesse.
Deste modo, ao identificarem uma matéria dessa natureza, os administradores devem
imediatamente manifestar seu conflito de interesses. Adicionalmente, devem ausentar-se
das discussões sobre o tema e abster-se de votar. Caso solicitado pelo nosso presidente
do Conselho de Administração ou pelo nosso Diretor Presidente, conforme o caso, tais
administradores poderão participar parcialmente da discussão, visando proporcionar
maiores informações sobre a operação e as partes envolvidas. Neste caso, deverão se
ausentar da parte final da discussão, incluindo o processo de votação da matéria.
b. demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas
ou o pagamento compensatório adequado
Adotamos práticas de governança corporativa e aquelas recomendadas e/ou exigidas pela
legislação, incluindo as previstas no Regulamento do Novo Mercado. Nos termos do nosso
Estatuto Social, e da nossa Política de Transações com Partes Relacionadas, aprovada em
22 de agosto de 2019, o Conselho de Administração deve aprovar a realização de
operações e negócios de qualquer natureza, realizados por nós ou por nossas
controladas, com os acionistas ou qualquer sociedade que, direta ou indiretamente,
controle, seja controlada ou esteja sob controle comum de acionistas (“Afiliada”), bem
como qualquer operação dos nossos administradores ou seus respectivos cônjuges,
parentes até segundo grau ou Afiliadas.
A Diretoria e todos os nossos colaboradores estão comprometidos com o nosso
Código de Conduta, que nos previne contra qualquer tomada de decisão que possa
ocasionar conflito de interesses. Possuímos também um Comitê de Ética que avalia
qualquer situação que esteja em desacordo com nossas políticas. Assim, todas as
nossas operações, especialmente aquelas que envolvem partes relacionadas, foram
devidamente submetidas aos nossos órgãos decisórios a que estavam subordinadas,
conforme regras vigentes.
Em julho de 2013, precedendo a oferta pública inicial de ações da Companhia, foi
realizada uma reestruturação por meio da qual a grande maioria dos imóveis utilizados
nas operações da Companhia na época, foram cindidos para uma holding imobiliária
pertencente ao acionista controlador e, consequentemente, foram assinados contratos de
locação dos referidos imóveis com prazo de dez anos, com possibilidade de renovação
para mais dez anos.
Esses contratos de locação foram baseados em sua maioria em um laudo de avaliação
realizado por uma empresa independente com a finalidade de determinar o valor justo do
aluguel dos imóveis.
Com relação aos imóveis localizados em (i) Av. Augusto Franco - Siqueira Campos,
Aracaju/SE; (ii) Lotes 1 ao 18 - Lot Cidade Luz - Pituba, Salvador/BA; e (iii) Avenida
Dantas Barreto, Santo Antônio, nº 315, Recife/PE, os valores dos alugueis foram
pactuados acima da faixa indicativa do laudo de avaliação elaborado por empresa
JUR_SP - 27037244v3 5302004.407839
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado
especializada em agosto de 2013. Isso ocorreu, pois os valores pactuados naquelas
regiões, seguindo a prática de mercado, foram determinados por meio de um percentual
de até 0,85% do valor do imóvel, que considera critérios de localidade, conveniência e
estrutura que não foram considerados no laudo apresentado.
Adicionalmente, para a locação de alguns outros imóveis foi estipulado um valor de
aluguel abaixo da faixa indicativa do laudo de avaliação, pois as partes chegaram a um
acordo que os aluguéis não poderiam ultrapassar um determinado valor superior a
receita líquida estimada das unidades que ocupavam tais imóveis, sendo eles: os imóveis
localizados em (i) Rua Joaquim Nabuco, 752 Derby, Recife/PE; (ii) Rua Joaquim Nabuco,
712, Graças, Recife/PE; (iii) Rua Guilherme Pinto, 114, Graças, Recife/PE; (iv) Rua
Engenheiro Teófilo de Freitas, S/N, lote nº 01, quadra B, Derby, Recife/PE; (v) Rua
Joaquim Nabuco, 732, Graças, Recife/PE; e (vi) Av. Guararapes, 283, Recife/PE.
Cabe ressaltar ainda, que a soma total dos valores contratados em 2013 está situado
abaixo da faixa de preço sugerida pelo Laudo de Avaliação.
Em 5 de maio de 2016, em continuidade ao pacote de medidas de otimização e
racionalização de custos operacionais e em virtude do atual cenário econômico, o
Conselho de Administração aprovou a proposta da Diretoria de suspender pelo prazo de
12 meses, o contrato de locação de 2 imóveis localizados na cidade do Recife na (i) Av.
Joaquim Ribeiro nº 1180, Caxangá, Recife/PE, e na (ii) Av. Guararapes nº 86, Edf. Santo
Albino, Santo Antônio, Recife/PE, e, excepcionalmente, para o exercício de 2016 não
atualizar os valores dos demais contratos de locação de imóveis pertencentes a empresa
em que o Acionista Controlador detém participação majoritária, conforme negociação
realizada entre as partes contratantes.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

Em reunião realizada em 22 de agosto de 2019, o Conselho de Administração aprovou a
Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflitos de Interesses da Companhia,
a qual encontra-se devidamente arquivada na CVM e no site de relações com investidores
(http://ri.sereducacional.com/sereducacional/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=479

29#).
873
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17.1 - Informações Sobre O Capital Social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital

Valor do capital (Reais)

987.569.366,84

09/05/2019
Tipo de capital
22/11/2013

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

-

128.721.560

0

128.721.560

128.721.560

0

128.721.560

128.721.560

0

128.721.560

125.213.244

0

125.213.244

Capital Integralizado

09/05/2019
Tipo de capital

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Capital Subscrito

09/05/2019
Tipo de capital

Prazo de integralização

987.569.366,84
Capital Autorizado
1.500.000.000,00
Capital Emitido
377.048.558,00
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17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de
deliberação
15/08/2017

Orgão que
deliberou o
aumento
Assembleia Geral

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

01/01/0001

222.951.441,76

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

01/01/0001

391.644.172,80

Subscrição
particular

13.598.756

0

13.598.756

0,00000000

28,80

R$ por Unidade

Data emissão

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Fator cotação

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
07/11/2017

Conselho de
Administração

Critério para determinação do
preço de emissão

O preço de emissão das Ações foi fixado nos termos do artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, com base na cotação média ponderada das Ações nos pregões da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) realizados entre 11 de agosto de 2017 (inclusive) e 11 de setembro de 2017 (inclusive) e, aplicando-se um deságio de 0,06% (seis centésimos por cento), que é compatível com
práticas de mercado. Os membros do Conselho de Administração entendem que o critério de cotação das Ações reflete de forma mais adequada o atual valor de mercado das Ações, já que as Ações são
negociadas diariamente na B3.

Forma de integralização

À vista e em moeda corrente nacional
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos últimos 3 exercícios sociais, não houve desdobramentos, grupamentos e bonificações de nossas ações.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos últimos 3 exercícios sociais, não houve reduções de nosso capital social.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 17 do Formulário de Referência.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

De acordo com nosso Estatuto Social e com a Lei nº 6.404/76, é conferido aos titulares de ações de
nossa emissão direito ao recebimento de dividendos ou outras distribuições realizadas
relativamente às ações de nossa emissão, na proporção de suas participações em nosso capital
social. Os titulares de ações de nossa emissão possuem direito ao dividendo obrigatório, em cada
exercício social, equivalente a 30% do lucro líquido com ajustes nos termos do artigo 202 da Lei nº
6.404/76.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

O direito a reembolso de capital em caso de dissidência do acionista em relação a decisões da
Assembleia Geral dá-se nos termos do art. 45 da Lei n. 6.404/76. Em caso de liquidação, após o
pagamento de todas as suas obrigações, devemos reembolsar os acionistas de acordo com sua
participação no capital social. Por não admitir ações preferenciais, não conferimos prioridades no
reembolso.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

A alienação direta ou indireta do nosso controle, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de
que o adquirente do controle se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações de que os
demais acionistas sejam titulares, observando as condições e os prazos previstos na legislação
vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante. Não há outras características relevantes.

Outras características
relevantes

Não aplicável.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
Nosso Estatuto Social não estabelece hipóteses que limitem o direito de voto de nossos acionistas. Não
obstante, há previsão de obrigatoriedade de realização de oferta pública na hipótese de alienação direta ou
indireta de nosso controle, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e no Regulamento do Novo
Mercado.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
Nosso Estatuto Social prevê que pode ser excluído o direito de preferência ou reduzido o prazo de 30 dias
para seu exercício de que trata o parágrafo 4º do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações nas emissões
de ações e debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante
venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta
pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.
A Lei das Sociedades por Ações outorga à Assembleia Geral o direito de suspender o exercício de direitos
pelo acionista que deixar de cumprir obrigação imposta por lei ou pelo nosso estatuto social, cessando tal
suspensão imediatamente após o cumprimento de tal obrigação. Nosso estatuto social não prevê qualquer
hipótese de restrição de exercício de direitos pelos acionistas.

JUR_SP - 27003873v1 5302004.407839

PÁGINA: 400 de 427

Formulário de Referência - 2019 - SER EDUCACIONAL S.A.

Versão : 7

18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2018

Ações

30/06/2019

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

33.310.000

33,88

19,72 R$ por Unidade

30,42

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

11.400.000

20,97

15,35 R$ por Unidade

17,45

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

22.120.000

18,86

13,92 R$ por Unidade

16,54

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

10.730.000

17,90

13,93 R$ por Unidade

15,81

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

5.610.000

20,57

16,38 R$ por Unidade

20,18

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

22.650.000

26,12

20,54 R$ por Unidade

24,31

30/09/2017

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

25.860.000

32,06

23,95 R$ por Unidade

31,03

31/12/2017

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

15.870.000

34,64

27,92 R$ por Unidade

30,98

Exercício social

31/12/2016

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2016

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

2.470.000

10,90

10,42 R$ por Unidade

10,76

30/06/2016

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

11.880.000

12,69

11,88 R$ por Unidade

12,14

30/09/2016

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

2.950.000

16,85

17,51 R$ por Unidade

17,22

31/12/2016

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.460.000

18,53

18,12 R$ por Unidade

18,31

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Ordinária

30/09/2018

Ações

31/12/2018

Ações

Exercício social

31/12/2017

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2017

Ações

30/06/2017

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

2ª Emissão Pública de Debêntures - 2ª Série

Data de emissão

15/09/2017

Data de vencimento

15/09/2021

Quantidade
(Unidades)

100.000

Valor total
(Reais)

100.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

108.891.513,21

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou
aquisição por investidores considerados como profissionais, conforme definidos no
artigo 9°-A da instrução CVM 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada
(“Instrução CVM 539”), conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476 e
observado o cumprimento, pela Emissora, dos itens descritos no artigo 17 da Instrução
CVM 476. Somente investidores qualificados, conforme definido no artigo 9º-B da
Instrução da CVM n.º 539, poderão adquirir as Debêntures.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A nossa Companhia (a) poderá, observados os termos e condições estabelecidos na
Escritura, a seu exclusivo critério, mediante publicação de comunicação aos
Debenturistas e ao Agente Fiduciário, realizar o resgate antecipado facultativo total das
debêntures, e (b) deverá, nos termos e nas hipóteses previstas na Escritura de
Emissão, realizar o resgate antecipado obrigatório das Debêntures. Nos casos acima, o
valor de resgate corresponderá ao valor nominal unitário ou saldo devedor do valor
nominal unitário das debêntures, conforme o caso, acrescido dos valores e prêmio
devidos, conforme aplicável, na forma prevista na Escritura de Emissão. Para
informações adicionais ver a Seção 18.10 deste Formulário de Referência.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Características disponíveis na Seção 18.10 deste Formulário de Referência.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Quaisquer alterações dos direitos assegurados pelas Debêntures dependerão da
aprovação dos debenturistas, reunidos em assembleia geral. Nas deliberações da
assembleia geral de debenturistas, cada Debênture corresponde a um voto. As
deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes, exceto quando de outra forma
prevista na escritura de emissão das Debêntures.

Outras características
relevantes

Regime de Colocação: As Debêntures foram objeto de distribuição pública com esforços
restritos de distribuição, sob o regime de melhores esforços de colocação, para o
montante de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) com intermediação de
instituição financeira integrante do sistema de distribuição responsável pela distribuição
das Debêntures (“Coordenador Líder”), nos termos do “Contrato de Coordenação,
Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, de Debêntures
Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (duas) Séries, da
2ª (segunda) Emissão da Ser Educacional S.A.”, a ser celebrado entre a Emissora e o
Coordenador Líder.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

1ª Emissão Pública de Debêntures

Data de emissão

15/07/2015
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Data de vencimento

15/07/2020

Quantidade
(Unidades)

150

Valor total
(Reais)

150.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição pelo
investidor, nos termos dos artigos 13 e 14 da Instrução CVM 476, observado ainda o
cumprimento pela Emissora das obrigações definidas no artigo 17 da Instrução CVM
476. Somente investidores qualificados, assim definidos nos termos do artigo 109 da
Instrução da CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada (“Instrução CVM
409”) e do artigo 4º da Instrução CVM 476 (em conjunto, “Investidores Qualificados”),
poderão adquirir as Debêntures, ressalvado o disposto no parágrafo 1º, do artigo 15 da
Instrução CVM 476. Nos termos da Instrução CVM 476 e para fins da Emissão: (i) todos
os fundos de investimento serão considerados Investidores Qualificados, ainda que se
destinem a investidores não qualificados, e (ii) as pessoas naturais e jurídicas
mencionadas no inciso IV do art. 109 da Instrução CVM 409 deverão subscrever ou
adquirir, no âmbito da Emissão, Debêntures no montante mínimo de R$1.000.000,00
(um milhão de reais).

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A nossa Companhia (a) poderá, observados os termos e condições estabelecidos na
Escritura, a seu exclusivo critério, mediante publicação de comunicação aos
Debenturistas e ao Agente Fiduciário, realizar o resgate antecipado facultativo total das
debêntures, e (b) deverá, nos termos e nas hipóteses previstas na Escritura de
Emissão, realizar o resgate antecipado obrigatório das Debêntures. Nos casos acima, o
valor de resgate corresponderá ao valor nominal unitário ou saldo devedor do valor
nominal unitário das debêntures, conforme o caso, acrescido dos valores e prêmio
devidos, conforme aplicável, na forma prevista na Escritura de Emissão. Para
informações adicionais ver a Seção 18.10 deste Formulário de Referência.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Quaisquer alterações dos direitos assegurados pelas Debêntures dependerão da
aprovação dos debenturistas, reunidos em assembleia geral. Nas deliberações da
assembleia geral de debenturistas, cada Debênture corresponde a um voto. As
deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes, exceto quando de outra forma
prevista na escritura de emissão das Debêntures.

Outras características
relevantes

Regime de Colocação: as Debêntures foram objeto de oferta pública, com esforços
restritos de distribuição, sob o regime de garantia f irme de subscrição, com
intermediação do Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), instituição f inanceira integrante
do sistema de distribuição de valores mobiliários, podendo ser subscritas ou
adquiridas por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Qualif icados (conforme def inido
no artigo 109 da Instrução CVM 409), observados o artigo 3º da Instrução CVM 476 e
os termos e condições previstas na escritura das debêntures. O Valor Nominal Unitário
das Debêntures será amortizado mensalmente, em 42 (quarenta e duas) parcelas
sucessivas, a partir do 18º (décimo oitavo) mês (exclusive) a contar da Data de Emissão
(“Período de Carência”), salvo possibilidade de aquisição antecipada facultativa, de
oferta de resgate antecipado e nas hipóteses de vencimento antecipado, conforme
previstas na escritura das debêntures.

Valor mobiliário

Debêntures Conversíveis

Identificação do valor
mobiliário

2ª Emissão Pública de Debêntures - 1ª Série

Data de emissão

15/09/2017
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Data de vencimento

15/09/2019

Quantidade
(Unidades)

100.000

Valor total
(Reais)

100.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

108.476.459,79

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou
aquisição por investidores considerados como profissionais, conforme definidos no
artigo 9°-A da instrução CVM 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada
(“Instrução CVM 539”), conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476 e
observado o cumprimento, pela Emissora, dos itens descritos no artigo 17 da Instrução
CVM 476. Somente investidores qualificados, conforme definido no artigo 9º-B da
Instrução da CVM n.º 539, poderão adquirir as Debêntures.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A nossa Companhia (a) poderá, observados os termos e condições estabelecidos na
Escritura, a seu exclusivo critério, mediante publicação de comunicação aos
Debenturistas e ao Agente Fiduciário, realizar o resgate antecipado facultativo total das
debêntures, e (b) deverá, nos termos e nas hipóteses previstas na Escritura de
Emissão, realizar o resgate antecipado obrigatório das Debêntures. Nos casos acima, o
valor de resgate corresponderá ao valor nominal unitário ou saldo devedor do valor
nominal unitário das debêntures, conforme o caso, acrescido dos valores e prêmio
devidos, conforme aplicável, na forma prevista na Escritura de Emissão. Para
informações adicionais ver a Seção 18.10 deste Formulário de Referência.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Características disponíveis na Seção 18.10 deste Formulário de Referência.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Quaisquer alterações dos direitos assegurados pelas Debêntures dependerão da
aprovação dos debenturistas, reunidos em assembleia geral. Nas deliberações da
assembleia geral de debenturistas, cada Debênture corresponde a um voto. As
deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes, exceto quando de outra forma
prevista na escritura de emissão das Debêntures.

Outras características
relevantes

Regime de Colocação: As Debêntures foram objeto de distribuição pública com esforços
restritos de distribuição, sob o regime de melhores esforços de colocação, para o
montante de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) com intermediação de
instituição financeira integrante do sistema de distribuição responsável pela distribuição
das Debêntures (“Coordenador Líder”), nos termos do “Contrato de Coordenação,
Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, de Debêntures
Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (duas) Séries, da
2ª (segunda) Emissão da Ser Educacional S.A.”, a ser celebrado entre a Emissora e o
Coordenador Líder.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Valor Mobiliário
Debêntures

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas
1

Investidores Institucionais
0

75
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

Nossas ações são negociadas na B3, no segmento Novo Mercado, sob o código “SEER3”.
As debêntures de nossa 2a Emissão Pública de Debêntures são registradas para negociação na CETIP.

JUR_SP - 27003885v3 5302004.407839
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma que vez que nós não possuímos valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nós não emitimos nenhum título no exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

Debêntures 2ª Emissão
Em 10 de agosto de 2017, o nosso Conselho de Administração aprovou a nossa 2ª (segunda) emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 2 (duas) séries (“Primeira Série” e “Segunda
Série”, respectivamente), da espécie quirografária (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), que foi
objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476. A
2ª Emissão ocorreu em 2 (duas) séries, sendo 100.000 (cem mil) Debêntures na Primeira Série
(“Debêntures da Primeira Série”) e 100.000 (cem mil) Debêntures na Segunda Série (“Debêntures da
Segunda Série”). As Debêntures da Primeira Série farão jus à variação acumulada de 100% da taxa média
diária de juros dos DI, acrescida de uma sobretaxa ou percentual (spread) de 0,65% (sessenta e cinco
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, e data de vencimento em
15 de setembro de 2019. As Debêntures da Segunda Série farão jus variação acumulada de 100% da taxa
média diária de juros dos DI, acrescida de uma sobretaxa ou percentual (spread) de 1,35% (um inteiro e
trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, e data de
vencimento em 15 de setembro de 2021. As Debêntures possuem valor nominal unitário de R$1.000,00
(mil reais) na data de emissão, totalizando o montante de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).
Os recursos captados serão utilizados para (i) pagamento de nossos financiamentos; e (ii) reforço de
capital de giro, caso haja saldo remanescente após a liquidação integral dos financiamentos mencionados
no item (i) acima.
Debêntures 1ª Emissão
Em 13 de julho de 2015 o nosso Conselho de Administração aprovou a 1ª emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da Companhia ("Emissão" e
"Debêntures", respectivamente), objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação e
distribuição nos termos da Instrução da CVM n.º 476. Os recursos captados foram utilizados para financiar
os investimentos em nossos projetos e o saldo remanescente utilizado para reforço de capital de giro. As
debêntures tiveram valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) na data de emissão,
totalizando o montante de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).
As Debêntures têm seu valor nominal unitário atualizado monetariamente. Sobre o valor nominal unitário
das Debêntures ou saldo do valor nominal unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros
correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da taxa média diária de juros dos DI,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, acrescida de um percentual (spread) ou sobretaxa de
2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)
dias úteis.
A nossa 1ª emissão de debêntures simples foi paga antecipadamente em 04 de outubro de 2017 pelo valor
de R$122.086.667,15 (cento e vinte e dois milhões, oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e
quinze centavos).
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
Os recursos obtidos com a nossa 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série
única, da espécie quirografária foram utilizados para (i) pagamento de nossos financiamentos, quais sejam
(a) 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total, na data de emissão, de
R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) e vencimento final em 15 de julho de 2020,
conforme “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Distribuição, da Ser Educacional S.A.”; e (b) Cédula de Crédito nº 00333757300000006020, referente a
capital de giro, emitida pela Companhia em favor do Banco Santander, no valor contratual na data de
desembolso de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e vencimento final em 3 de junho de 2019; e
(ii) reforço de capital de giro, caso haja saldo remanescente após a liquidação integral dos valores previstos
nos itens “(a)” e “(b)” acima.

b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não houve desvio.

c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não houve desvio.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

Não aplicável, dado que nós não realizamos ofertas públicas de aquisição relativas a ações de emissão de
terceiros nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

TENTATIVA DE OFERTA PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS
Por meio de fato relevante divulgado em 15 de maio de 2017, nós comunicamos aos nossos acionistas e ao
mercado em geral sobre a realização de oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de
colocação de 17.429.152 ações ordinárias nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de nossa emissão (“Ações”), nos termos da Instrução
CVM 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”,
respectivamente), conforme aprovada por nosso Conselho de Administração, em reunião realizada em 12
de maio de 2017.
A Oferta Restrita consistiria na distribuição pública primária, com esforços restritos de colocação no Brasil,
das Ações no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com os procedimentos da
Instrução CVM 476, do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de
Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários atualmente em vigor e demais disposições legais aplicáveis,
incluindo o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), o Ofício
Circular 072/2014-DP, emitido pela B3, em 30 de outubro de 2014.
No entanto, em 24 de maio de 2017, anunciamos, por meio de fato relevante, aos nossos acionistas e ao
mercado em geral sobre o cancelamento da Oferta Restrita, tendo em vista a decisão do nosso Conselho de
Administração, reunidos na mesma data, que por unanimidade, entendeu que apesar de ter havido
demanda suficiente de investidores profissionais e acionistas, o preço por ação que seria fixado após o
Procedimento de Bookbuilding não refletiria a perspectiva de rentabilidade futura da nossa Companhia e,
assim, o prosseguimento da Oferta Restrita não estaria alinhado ao melhor interesse da nossa Companhia
e seus acionistas.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
16/10/2018

16/10/2018 à
16/10/2019

82.741.000,00 Ordinária

5.326.100

9,090908

4.230.300

15,47 R$ por Unidade

79,430000

Em 16 de outubro de 2018, o Conselho de Administração da Ser Educacional, em reunião realizada nesta data, deliberou pelo encerramento antecipado do programa de recompra de ações aprovado em 03 de abril de 2018; pelo
cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria, ou seja, 5.860.140 (cinco milhões, oitocentos e sessenta mil, cento e quarenta) ações, sem alteração do capital social e com a respectiva contabilização, na forma da lei;
e pela abertura de um novo programa de recompra de ações da Companhia, em conformidade com a Instrução CVM 567, de 17 de setembro de 2015, sob as seguintes condições:
Objetivo da Companhia com o Programa de Recompra: gerar valor para os acionistas, por meio de uma adequada administração da estrutura de capital da Companhia.
Quantidade Máxima de ações a serem adquiridas: até 5.326.100 (cinco milhões, trezentos e vinte e seis mil e cem) ações.
Quantidade de ações em circulação no mercado, conforme definido pelo artigo 8º, §3º da Instrução CVM nº 567/15: 58.587.107 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e sete mil e cento e sete) ações.
Quantidade de ações em tesouraria nesta data: não há.
As ações adquiridas no âmbito do Programa de Recompra serão mantidas em tesouraria, canceladas, ou, ainda, serão destinadas a quaisquer outros planos aprovados pela Assembleia Geral da Companhia.
Prazo máximo para aquisição de ações da Companhia no âmbito do Programa de Recompra: 365 dias, contados a partir de 16 de outubro de 2018, tendo como termo final o dia 16 de outubro de 2019, cabendo à Diretoria Executiva
definir as datas em que a recompra será efetivamente executada.
Sociedades Corretoras: As operações serão realizadas por meio das corretoras BTG PACTUAL CTVM S/A, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477 - 14º Andar - Itaim Bibi CEP 04538-133 São Paulo – SP - Brasil e
SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, com endereço na Av. Juscelino Kubitschek, 2041, E 2235 - Parte - 24 Andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, Brasil.
De acordo com as informações financeiras mais recentes da Companhia, as quais são relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2018, a Companhia dispunha de R$82.741 mil em lucros acumulados, já descontados os
valores referentes à reserva legal e de incentivo fiscal. Não existem reservas de lucros a realizar e especial.
Os membros do Conselho de Administração entendem de que a situação financeira atual da Companhia é compatível com a possível execução do Programa de Recompra nas condições aprovadas, não sendo vislumbrado nenhum
impacto no cumprimento das obrigações assumidas com credores nem no pagamento de dividendos obrigatórios mínimos. Essa conclusão resulta da avaliação do potencial montante financeiro a ser empregado no Programa de
Recompra de Ações quando comparado com (i) o nível de obrigações assumidas com credores; (ii) o montante, não restrito, disponível em caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras da Companhia e; (iii) a expectativa de
geração de caixa pela Companhia ao longo do exercício social de 2018.

03/04/2018

03/04/2018 à
16/10/2018

108.134.000,00 Ordinária

5.482.640

8,555390

5.482.640

16,24 R$ por Unidade

100,000000
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Outras caracter.
Em 3 de abril de 2018, a Ser Educacional S.A. aprovou, por unanimidade, nos termos do artigo 16, k, do Estatuto Social, o novo programa de recompra de ações (“Programa de Recompra”), para posterior manutenção em tesouraria,
ou ainda, destinação a outros planos aprovados pela Assembleia Geral da Companhia. O Programa de Recompra deverá observar os limites e condições estabelecidos na Instrução CVM nº 10, de 14 de fevereiro de 1980, conforme
alterada (“Instrução CVM nº 10”), sendo os seus principais termos os seguintes:

(a) Objetivo da Companhia com o Programa de Recompra: gerar valor para os acionistas, por meio de uma adequada administração da estrutura de capital da Companhia;

(b) Quantidade Máxima de Ações a Serem Adquiridas: o Conselho de Administração aprovou a aquisição de até 5.482.640 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta) ações;

(c) Quantidade de Ações em Circulação no Mercado (de acordo com a definição dada pelo artigo 8º, §3º da Instrução CVM nº 567/15): o volume de ações em circulação é de 64.084.047 (sessenta e quatro milhões, oitenta e quatro
mil e quarenta e sete) ações;

(d) Quantidade de Ações em tesouraria nesta data: 377.500 (trezentas e setenta e sete mil e quinhentas) ações;

(e) A Companhia não estima maiores impactos da negociação sobre a composição acionária ou sobre sua estrutura administrativa;

(f) As ações adquiridas no âmbito do Programa de Recompra serão mantidas em tesouraria, canceladas, ou, ainda, serão destinadas a quaisquer outros planos aprovados pela Assembleia Geral da Companhia;

(g) Prazo máximo para aquisição de ações da Companhia no âmbito do Programa de Recompra: 365 dias, contados a partir de 3 de abril de 2018, tendo como termo final o dia 3 de abril de 2019, cabendo à Diretoria Executiva definir
as datas em que a recompra será efetivamente executada;

(h) Sociedades Corretoras: As operações serão realizadas por meio das corretoras BTG PACTUAL CTVM S/A com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477 - 14º Andar - Itaim Bibi – CEP 04538-133, São Paulo – SP – Brasil e
SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, com endereço na Av. Juscelino Kubitschek, 2041, E 2235 – Parte – 24º Andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, Brasil;

(i) De acordo com as informações financeiras mais recentes da Companhia, as quais são relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia dispunha de R$108.134 mil em lucros acumulados, já
descontados os valores referentes a reserva legal e de incentivo fiscal. Não existem reservas de lucros a realizar e especial;

(j) Os membros do Conselho de Administração entendem de que a situação financeira atual da Companhia é compatível com a possível execução do Programa de Recompra nas condições aprovadas, não sendo vislumbrado
nenhum impacto no cumprimento das obrigações assumidas com credores nem no pagamento de dividendos obrigatórios mínimos. Essa conclusão resulta da avaliação do potencial montante financeiro a ser empregado no
Programa de Recompra de Ações quando comparado com (i) o nível de obrigações assumidas com credores; (ii) o montante, não restrito, disponível em caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras da Companhia e; (iii) a
expectativa de geração de caixa pela Companhia ao longo do exercício social de 2018.

(k) Descrever as principais características dos instrumentos derivativos que a companhia vier a utilizar, se houver: Não aplicável.

(l) Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações de voto existentes entre a companhia e a contraparte das operações: Não aplicável.

(m) Na hipótese de operações cursadas fora de mercados organizados de valores mobiliários, informar: Não aplicável.

09/01/2017

09/01/2017 à
09/01/2018

183.700.000,00 Ordinária

2.950.000

8,139143

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
Em 9 de janeiro de 2017, a Ser Educacional S.A. aprovou, por unanimidade, nos termos do artigo 16, alínea
“k” do Estatuto Social, o novo programa de recompra de ações (“Programa de Recompra”), para posterior manutenção em tesouraria, ou ainda, destinação a outros planos aprovados pela Assembleia Geral da Companhia,
considerando o encerramento, nesta data (09.01.2017), do prazo do primeiro programa.
O Programa de Recompra deverá observar os limites e condições estabelecidos na Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM nº 567”), sendo os seus principais termos os seguintes:
(a) Objetivo: O Programa de Recompra tem como objetivo realizar a aplicação eficiente dos recursos disponíveis em caixa, visando gerar valor para os acionistas, por meio de uma adequada administração da estrutura de capital da
empresa.
(b) Quantidade de Ações a Serem Adquiridas: o Conselho de Administração aprovou a aquisição de até 2.950.000 (dois milhões, novecentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão
da Companhia, representativas de 8,14% (oito vírgula quatorze por cento) das ações de emissão da Companhia em circulação no mercado (“Ações”).
(c) Quantidade de Ações em Circulação: conforme definição dada pelo artigo 8º, §3º da Instrução CVM nº 567/15, o volume de ações em circulação é de 36.244.602 (trinta e seis milhões, duzentas e quarenta e quatro mil, seiscentas
e duas) ações ordinárias.
(d) Quantidade de Ações em tesouraria nesta data: 377.500 (trezentas e setenta e sete mil e quinhentas) ações.
(e) Prazo e Preço: O prazo para a recompra das Ações é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, vigorando a partir de 9 de janeiro de 2017, tendo como termo final o dia 9 de janeiro de 2018. As operações de recompra de Ações
serão realizadas a preço de mercado.
(f) Reservas e lucros disponíveis para a recompra: De acordo com as informações financeiras mais recentes da Companhia, as quais são relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2016, a Companhia dispunha de R$183,7
milhões (cento e oitenta e três milhões e setecentos mil reais) em lucros acumulados, já descontados os valores referentes a reserva legal e de incentivo fiscal. Não existem reservas de lucros a realizar e especial.
(g) Local das Aquisições: As aquisições de Ações serão realizadas na B3.

11/01/2016

11/01/2016 à
09/01/2017

199.900.000,00 Ordinária

2.950.000

8,140000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

Em 11 de janeiro de 2016, a Ser Educacional S.A. aprovou, por unanimidade, nos termos do artigo 16, k, do Estatuto Social, o novo programa de recompra de ações (“Programa de Recompra”), para posterior manutenção em
tesouraria, ou ainda, destinação a outros planos aprovados pela Assembleia Geral da Companhia, considerando o encerramento, nesta data (11.01.2016), do prazo do primeiro programa.
O Programa de Recompra deverá observar os limites e condições estabelecidos na Instrução CVM nº 10, de 14 de fevereiro de 1980, conforme alterada (“Instrução CVM nº 10”), sendo os seus principais termos os seguintes:
(a) Objetivo: O Programa de Recompra tem como objetivo realizar a aplicação eficiente dos recursos disponíveis em caixa, visando gerar valor para os acionistas, por meio de uma adequada administração da estrutura de capital da
empresa.
(b) Quantidade de Ações a Serem Adquiridas: o Conselho de Administração aprovou a aquisição de até 2.950.000 (dois milhões, novecentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão
da Companhia, representativas de 8,14% (oito vírgula quatorze por cento) das ações de emissão da Companhia em circulação no mercado (“Ações”).
(c) Quantidade de Ações em Circulação: conforme definição dada pelo artigo 8º, §3º da Instrução CVM nº 567/15, o volume de ações em circulação é de 36.246.502 (trinta e seis milhões, duzentas e quarenta e seis mil, quinhentas e
duas) ações ordinárias.
(d) Quantidade de Ações em tesouraria nesta data: 377.500 (trezentas e setenta e sete mil e quinhentas) ações.
(e) Prazo e Preço: O prazo para a recompra das Ações é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, vigorando a partir de 11 de janeiro de 2016, tendo como termo final o dia 9 de janeiro de 2017. As operações de recompra de
Ações serão realizadas a preço de mercado.
(f) Reservas e lucros disponíveis para a recompra: De acordo com as informações financeiras mais recentes da Companhia, as quais são relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2015, a Companhia dispunha de R$199,9
milhões (cento e noventa e nove milhões e novecentos mil reais) em lucros acumulados, já descontados os valores referentes a reserva legal e de incentivo fiscal.
(g) Local das Aquisições: As aquisições de Ações serão realizadas na B3.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
12/01/2015

12/01/2015 à
11/01/2016

0,00 Ordinária

3.752.237

10,000000

377.500

17,09 R$ por Unidade

10,060665

Em 12 de janeiro de 2015, a Ser Educacional S.A. aprovou, por unanimidade, nos termos do artigo 16, k, do Estatuto Social, um programa de recompra de ações (“Programa de Recompra”) para posterior manutenção em tesouraria,
cancelamento ou recolocação no mercado.
O Programa de Recompra deverá observar os limites e condições estabelecidos na Instrução CVM nº 10, de 14 de fevereiro de 1980, conforme alterada (“Instrução CVM nº 10”), sendo os seus principais termos os seguintes:
(a) Objetivo: O Programa de Recompra tem como objetivo realizar a aplicação eficiente dos recursos disponíveis em caixa, visando capturar um potencial importante de geração de valor para o acionista em razão do desconto atual
do valor das ações de emissão da Companhia no mercado.
(b) Quantidade de Ações a Serem Adquiridas: o Conselho de Administração aprovou a aquisição de até 3.752.237 ([três milhões, setecentas e cinquenta e duas mil, duzentas e trinta e sete]) ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal de emissão da Companhia, representativas de 10% (dez por cento) das ações de emissão da Companhia em circulação no mercado (“Ações”).
(c) Quantidade de Ações em Circulação: conforme definição do artigo 5º da Instrução CVM nº 10, o volume de ações em circulação é de 37.522.370 (trinta e sete milhões quinhentas e vinte e duas mil trezentas e setenta) ações
ordinárias.
(d) Prazo e Preço: O prazo para a recompra das Ações é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, vigorando a partir desta data até 11 de janeiro de 2016. As operações de recompra de Ações serão realizadas a preço de mercado.
(e) Local das Aquisições: As aquisições de Ações serão realizadas na B3.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria

Exercício social 31/12/2018
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

138.812.000

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

5.860.140
132.951.860
0%
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

Em reunião realizada em 9 de maio de 2019, o Conselho de Administração da Companhia aprovou, "ad
referendum" da Assembleia Geral que deliberar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social a se
encerrar em 31 de dezembro de 2019, o cancelamento de 4.230.300 (quatro milhões, duzentos e trinta mil e
trezentas ações) de ações ordinárias retidas em tesouraria, ou 3,2% do total de ações emitidas, com a manutenção
do atual programa de recompra atualmente em vigor. Após esse cancelamento, a Companhia passa a ter
128.721.560 (cento e vinte e oito milhões, setecentos e vinte uma mil, quinhentos e sessenta) ações ordinárias
emitidas.

NOME

Total de ações em 30/04/2019
Ações em Tesouraria Canceladas
Total de ações em 09/05/2019

AÇÕES
ORDINÁRIAS

% NO CAPITAL
SOCIAL

132.951.860
(4.230.300)
128.721.560

100,00%
3,18%
100,00%

73.836.185

57,36%

546.868

0,42%

VELT Partners Investimentos LTDA.

6.958.117

5,41%

Oceana Investimentos ACVM LTDA.

6.834.931

5,31%

0

0,00%

40.545.459

31,50%

José Janguiê Bezerra Diniz
Administradores

Ações em Tesouraria
Free Float
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

12/08/2013

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Nós, nossos Acionistas Controladores, diretos e indiretos, Administradores, membros do Conselho
Fiscal e de quaisquer outros Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas, empregados e
diretores que, em virtude de seu cargo ou posição, tenham acesso a qualquer Informação
Privilegiada, bem como nossas Sociedades Controladas e/ou sob controle comum, seus
respectivos Acionistas Controladores, cônjuges, companheiros, dependentes incluídos na
declaração anual do imposto de renda, que tenham aderido expressamente à Política de
Divulgação e à Política de Negociação e estejam obrigados à observância das regras nelas
descritas, ou, ainda, qualquer pessoa que, nos termos da Instrução CVM 358, mesmo não tendo
aderido à nossa Política de Divulgação, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato
relevante, em virtude de seu cargo, função ou posição ocupada na Companhia, seus acionistas
controladores, suas controladas ou coligadas

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação tem por objetivo coibir e punir a utilização de informações privilegiadas em benefício próprio das pessoas
vinculadas em negociação com valores mobiliários de nossa emissão e enunciar as diretrizes que regerão, de modo ordenado e dentro
dos limites estabelecidos por lei, a negociação de tais valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM nº 358/02 e das nossas políticas
internas.
Tais regras também procuram coibir a prática de insider trading (uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de informações
privilegiadas) e tipping (dicas de informações privilegiadas para que terceiros delas se beneficiem), preservando a transparência nas
negociações de valores mobiliários de nossa emissão.
Com o intuito de assegurar padrões adequados de negociação de valores mobiliários de nossa emissão, foi adotada a sistemática de
que todas as negociações por nossa parte e das pessoas vinculadas somente serão realizadas com a intermediação de corretoras
credenciadas. As pessoas vinculadas deverão abster-se de realizar quaisquer negociações com valores mobiliários de nossa emissão,
independente de determinação do Diretor de Relações com Investidores nesse sentido: (a) no período de 15 dias que anteceder a
divulgação das informações trimestrais e anuais exigidas pela CVM; (b) entre a data da deliberação do órgão competente de aumentar o
capital social, distribuir dividendos e pagar juros sobre o capital próprio, e a publicação dos respectivos editais ou anúncios; e (c) a partir
do momento em que tiverem acesso à informação relativa à nossa intenção ou dos acionistas controladores de: (i) modificar nosso
capital social mediante subscrição de ações; (ii) aprovar um programa de aquisição ou alienação de ações de nossa emissão por nós; ou
(iii) distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio, bonificações em ações ou seus derivativos ou desdobramento; e a publicação dos
respectivos editais e/ou anúncios ou informativos.
O Conselho de Administração não poderá deliberar a aquisição de ações para tesouraria no período que ocorrer entre os procedimentos
e atos iniciais, até que se torne efetivamente público através de fato relevante, de qualquer um dos seguintes eventos: (a) transferência
do controle societário; (b) incorporação, cisão total ou parcial, transformação ou fusão; ou (c) reorganização societária. As pessoas
vinculadas responsáveis pelo descumprimento de qualquer disposição constante da Política de Negociação e da legislação específica se
obrigam a nos ressarcir e/ou as outras pessoas vinculadas, integralmente e sem limitação, de todos os prejuízos que nós e/ou as outras
pessoas vinculadas venham a incorrer e que sejam decorrentes, direta ou indiretamente, de tal descumprimento.
A Política de Negociação entrou em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Administração e permanecerá vigorando por
prazo indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário e pode ser consultada no site de relações com investidores da
Companhia e no site da CVM.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
Períodos de vedação e descrição
As pessoas vinculadas deverão abster-se de negociar os valores mobiliários de nossa emissão
dos procedimentos de fiscalização que eventualmente possuam nas seguintes situações: (a) em todos os períodos em que o Diretor
de Relações com Investidores haja determinado a proibição de negociação, mediante autorização
prévia do Presidente do Conselho de Administração da Companhia (“Período de Bloqueio”). O
Diretor de Relações com Investidores, como Administrador das Políticas, não está obrigado a
fundamentar a decisão de determinar o Período de Bloqueio, que será tratado confidencialmente
pelos seus destinatários; (b) anteriormente à divulgação ao público de Fato Relevante nos termos
da Política de Divulgação, sendo nesse caso também vedada a prestação a terceiros de
aconselhamento ou assistência de investimento em valores mobiliários por parte das pessoas
vinculadas que tenham conhecimento de tal Fato Relevante e/ou da data de sua divulgação, bem
como quando estiver em curso distribuição pública de valores mobiliários de nossa emissão; (c)
caso estejam cientes da existência de informação relevante de qualquer outra empresa ainda não
divulgada com potencialidade de interferir na cotação dos valores mobiliários de nossa emissão,
incluindo de nossas subsidiárias, sociedades controladas e/ou coligadas, competidores, nossos
fornecedores e clientes; e (d) quando as pessoas vinculadas se afastarem de cargos na nossa
administração anteriormente à divulgação de Fatos Relevantes originados durante seu período de
gestão até: (i) o encerramento do prazo de 6 meses contado da data de seu afastamento; ou (ii) a
divulgação ao público do Fato Relevante. Ainda como parte da política de negociação de valores
mobiliários por nós emitidos, nós e as pessoas vinculadas deveremos assegurar que os
respectivos contatos comerciais bem como aqueles com quem mantemos relação comercial,
profissional ou de confiança não negociem valores mobiliários quando tiverem acesso a
informações privilegiadas. Para tanto, as pessoas vinculadas envidarão seus melhores esforços
para que todos que acessem informações privilegiadas firmem os competentes Termos de Adesão
à Política de Negociação. Ademais, mesmo após divulgarmos um Fato Relevante, na hipótese em
que eventuais negociações com tais valores mobiliários será mantida. Em tal situação, o Diretor
de Relações com Investidores divulgará comunicado interno informando sobre a manutenção da
proibição.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 20 do Formulário de Referência.

JUR_SP - 27024251v1 5302004.407839
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
Exceto pela política de divulgação descrita no item 21.2 deste Formulário de Referência, nós não adotamos
qualquer outra norma, regimento ou procedimento interno relativo à divulgação de informações.

JUR_SP - 27024261v1 5302004.407839
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
Nossa política de divulgação tem por objetivo disciplinar o uso e a divulgação de informações no âmbito da
Companhia que, por sua natureza, possam ser classificados como fato relevante, estabelecendo as regras e
diretrizes que deverão ser observadas pelo Diretor de Relações com Investidores e demais pessoas
vinculadas quanto ao uso, divulgação e manutenção de sigilo de tais informações que ainda não tenham
sido divulgadas ao público.
Caberá ao Diretor de Relações com Investidores zelar para que os fatos relevantes ocorridos ou
relacionados aos nossos negócios sejam divulgados ao mercado na forma prevista na legislação específica e
na política de divulgação, de forma clara e precisa em linguagem acessível ao público investidor, bem como
zelar pela sua ampla e imediata disseminação, simultânea em todos os mercados em que os valores
mobiliários de nossa emissão sejam negociados.
A comunicação de fatos relevantes à CVM e às bolsas de valores deve ser feita imediatamente, por meio de
documento escrito, descrevendo detalhadamente os atos e/ou fatos ocorridos, indicando, sempre que
possível, os valores envolvidos e outros esclarecimentos.
A divulgação de qualquer ato ou fato relevante o ocorre por meio da página do portal de notícias
www.valor.com.br/valor-ri/fatos-relevantes, na rede mundial de computadores, conforme faculdade
conferida pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 547, de 5 de fevereiro de 2014,
podendo o anúncio conter descrição resumida da informação relevante e indicar os endereços na rede
mundial de computadores onde a informação detalhada deverá estar disponível a todos os investidores,
efetivo ou potencial, em teor mínimo idêntico àquele remetido à CVM e às bolsas de valores.
Adicionalmente nossos atos e fatos relevantes estão disponibilizados na rede mundial de computadores em
uma página dedicada ao relacionamento com investidores no endereço www.sereducacional.com.br/ri.
Nós criamos um sistema on-line de divulgação de informações a investidores, o qual enviando fatos
relevantes por meio de correio eletrônico (e-mail) à pessoas cadastradas em nosso banco de dados criado
para este fim. Para se cadastrar, o investidor deverá entrar em nosso site (www.sereducacional.com.br/ri),
em seguida clicar em “Serviços aos Investidores”, e selecionar a opção “Cadastre-se/Mailing List”. Em
seguida, basta preencher as informações solicitadas e clicar em “Enviar”. Este sistema de divulgação não
substituí nem substituirá os outros meios de divulgação de informação previstos na política de divulgação e
na legislação aplicável.
Sempre que possível, a divulgação de qualquer fato relevante ocorrerá antes do início ou após o
encerramento dos negócios nas bolsas de valores, sendo que, em caso de incompatibilidade de horários
com outros mercados, prevalecerá o horário de funcionamento do mercado brasileiro.
Sempre que for veiculado fato relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à
imprensa ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou público selecionado, no País ou
no exterior, o fato relevante deverá ser simultaneamente divulgado à CVM, às bolsas de valores e aos
investidores em geral.
As pessoas vinculadas que tenham conhecimento de qualquer informação que possa configurar fato
relevante deverão comunicar, imediatamente e por escrito, ao Diretor de Relações com Investidores para
que esse, por sua vez, tome as medidas necessárias para divulgação da informação, nos termos da lei e da
política de divulgação.
As pessoas vinculadas que tenham conhecimento de fato relevante e constatem a omissão do Diretor de
Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de divulgação por mais de três dias úteis
contados do comunicado deverão encaminhar imediatamente comunicação escrita aos administradores
para que estes tomem as medidas cabíveis para divulgação da informação ao mercado e às autoridades
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competentes, se for o caso. A responsabilidade dos administradores e das pessoas vinculadas que tiveram
acesso a fatos relevantes não divulgados apenas cessará quando a divulgação à CVM tiver ocorrido.
O Diretor de Relações com Investidores poderá deixar de divulgar fato relevante caso entenda que a
revelação colocará os nossos interesses legítimos em risco, devendo divulgá-lo imediatamente na hipótese
de a informação escapar ao controle ou ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade
negociada de valores mobiliários de nossa emissão.
O Diretor de Relações com Investidores poderá solicitar à CVM a manutenção das informações em sigilo,
sendo que a solicitação à CVM deverá ocorrer por meio de envelope lacrado com a inscrição
“CONFIDENCIAL” endereçado à Presidência da CVM.
Caso o Diretor de Relações com Investidores julgue necessário, poderá submeter a aprovação da
manutenção de fato relevante em sigilo à deliberação da Diretoria e esta, por sua vez, à deliberação do
Conselho de Administração.
São responsabilidades do Diretor de Relações com Investidores: (i) divulgar e comunicar à CVM e às bolsas
de valores, imediatamente após a ciência, qualquer fato relevante ocorrido ou relacionado aos nossos
negócios; (ii) zelar pela ampla e imediata disseminação de Fatos Relevantes simultaneamente nas bolsas
de valores, assim como ao público investidor em geral; (iii) prestar aos órgãos competentes, quando
devidamente solicitado, esclarecimentos adicionais à divulgação de fato relevante; e (iv) acompanhar e
averiguar as negociações de valores mobiliários de nossa emissão efetuadas por pessoas vinculadas, com o
objetivo de esclarecer se elas têm conhecimento de informação privilegiada e/ou que tenha de ser
divulgada ao mercado.
As pessoas vinculadas devem guardar sigilo acerca de fatos relevantes que ainda não tenham sido
divulgados, às quais tenham acesso em razão do cargo ou posição que ocupam, até que tais fatos
relevantes sejam divulgados ao público, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua
confiança e contatos comerciais também o façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de
descumprimento.
As pessoas vinculadas não devem discutir fatos relevantes em lugares públicos. Informações privilegiadas
somente poderão ser discutidas com aqueles que tenham a necessidade de conhecê-las. As pessoas
vinculadas devem ainda: (i) não se valer de informações privilegiadas para obter, direta ou indiretamente,
para si ou para terceiros, quaisquer vantagens pecuniárias, inclusive por meio da compra ou venda de
valores mobiliários de nossa emissão, ou a eles referenciados; (ii) zelar para que a violação do item (i)
acima não possa ocorrer por meio de subordinados diretos ou terceiros de sua confiança, respondendo
solidariamente com estes na hipótese de descumprimento; e (iii) nos comunicar sobre a titularidade e as
negociações realizadas com valores mobiliários de nossa emissão, de nossas sociedades controladas ou de
acionistas controladores, nestes dois últimos casos, desde que se trate de companhias abertas.
A comunicação deverá abranger negociações com derivativos ou quaisquer outros valores mobiliários
referenciados nos valores mobiliários de nossa emissão ou de emissão de nossas sociedades controladas ou
de acionistas controladores, nestes dois últimos casos, desde que se trate de companhias abertas. Tal
comunicação deverá ocorrer no prazo estabelecido pela Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
contendo: (i) indicação do saldo da posição antes e depois da negociação; (ii) nome e qualificação do
titular, indicando o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas; (iii) quantidade, por espécie e
classe, no caso de ações, e demais características no caso de outros valores mobiliários, além da
identificação da companhia emissora; e (iv) forma de aquisição ou alienação, preço e data das transações.
O Diretor de Relações com Investidores ficará responsável pelo envio das informações à CVM e, se for o
caso, às bolsas de valores, no prazo estabelecido pela Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002.
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As pessoas vinculadas devem ainda comunicar nos comunicar sobre os valores mobiliários que sejam de
propriedade de cônjuge do qual a pessoa não esteja separada judicialmente, de companheiro, de qualquer
dependente incluído em sua declaração anual de imposto sobre a renda, e de sociedades controladas direta
ou indiretamente por essas pessoas, nos mesmos termos do item acima.
Quaisquer violações da política de divulgação verificadas pelas pessoas vinculadas deverão nos ser
comunicadas imediatamente, na pessoa do Diretor de Relações com Investidores.
As pessoas vinculadas que, inadvertidamente ou sem autorização, de qualquer modo comunicarem,
pessoalmente ou através de terceiros, informação privilegiada a qualquer pessoa não vinculada, antes de
sua divulgação ao mercado, deverá informar tal ato imediatamente ao Diretor de Relações com
Investidores para que este tome as providências cabíveis.
O Diretor de Relações com Investidores ficará responsável pela transmissão das informações, assim que
recebidas por nós, à CVM e, se for o caso, às bolsas de valores, bem como por atualizar este Formulário de
Referência nos campos correspondentes.
As pessoas vinculadas responsáveis pelo descumprimento de qualquer disposição constante da política de
divulgação e da legislação específica se obrigam a nos ressarcir e/ou as outras pessoas vinculadas,
integralmente e sem limitação, de todos os prejuízos que nós e/ou as outras pessoas vinculadas a nós
venham a incorrer e que sejam decorrentes, direta ou indiretamente, de tal descumprimento.
Qualquer alteração desta política de divulgação deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração e
obrigatoriamente comunicada à CVM e às bolsas de valores.
Comunicaremos formalmente às pessoas vinculadas os termos da deliberação do Conselho de
Administração que aprovar ou alterar a política de divulgação, obtendo dessas pessoas a respectiva adesão
formal por meio de assinatura do Termo de Adesão, que será arquivado na nossa sede desde o início do
vínculo até o final do quinto ano, no mínimo, após o seu desligamento.
A relação de pessoas vinculadas, juntamente com as respectivas qualificações, indicando cargo ou função,
endereço e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, será mantida atualizada na sede da Companhia, à disposição da CVM.
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
O nosso Diretor de Relações com Investidores é responsável pela execução e acompanhamento das
políticas de divulgação e uso de informações e de negociação de nossos valores mobiliários, conforme o
item (b) do parágrafo único do artigo 17 do nosso Estatuto Social.
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21.4 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 21 do Formulário de Referência.
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