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Encerramento das negociações com representantes da
UNIGRANRIO
Recife, 19 de setembro de 2018, a Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg SEER3:BZ
e Reuters SEER3.SA), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas
regiões Nordeste e Norte, em cumprimento às disposições da Instrução CVM nº 358, de 3
de janeiro de 2002, conforme alterada e ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), informa
que na data de hoje foram encerradas as negociações com os representantes da
Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura, entidade mantenedora da
UNIGRANRIO, conforme informado em Fato Relevante publicado em 12 de março de
2018, uma vez que as partes não conseguiram chegar a consenso para firmar o Contrato
de Compra e Venda da referida instituição de ensino.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre qualquer
nova informação a respeito do assunto.
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SOBRE O GRUPO SER EDUCACIONAL
Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg
SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA) é um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder
nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados. A Companhia oferece cursos de graduação,
pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em 26 estados e no Distrito Federal,
em uma base consolidada de mais de 163 mil alunos. A Companhia opera sob as marcas
UNINASSAU, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINABUCO - Centro
Universitário Joaquim Nabuco, Faculdades UNINABUCO, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e
Maurício de Nassau, UNIVERITAS/UNG, UNAMA – Universidade da Amazônia e Faculdade da
Amazônia e UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas e Faculdades UNIVERITAS, por
meio das quais oferece mais de 1.540 cursos.
Este comunicado pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio,
estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do Grupo
Ser Educacional. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas
expectativas da administração do Grupo Ser Educacional. Tais considerações futuras dependem,
substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de
divulgação arquivados pelo Grupo Ser Educacional e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem
aviso prévio.
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End of negotiations with representatives of
UNIGRANRIO
Recife, September 19, 2018, Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg SEER3:BZ and
Reuters SEER3.SA), one of Brazil’s largest private education groups and a leader in the
Northeast and North regions, pursuant to CVM Instruction 358, of January 3, 2002, as
amended, and paragraph 4 of article 157 of Law 6,404, of December 15, 1976, as amended
(“Brazilian Corporation Law”), hereby informs that the negotiations with representatives of
Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura, the supporting entity of
UNIGRANRIO, as announced in a Material Fact disclosed on March 12, 2018, ended today,
as the parties did not reach an agreement to sign the Purchase and Sale Agreement of said
education institution.
The Company will keep its shareholders and the market in general up to date on any
additional information on the matter.
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About Grupo Ser Educacional
Founded in 2003 and headquartered in Recife, Grupo Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg
SEER3:BZ and Reuters SEER3.SA) is one of the largest private education groups in Brazil and a
leader in the Northeast and North regions in terms of numbers of students enrolled. The Company
offers undergraduate, graduate, vocational and distance-learning courses and is present in 26 states
and in the Federal District in a consolidated base with more than 163,000 students. The Company
operates under the UNINASSAU, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau,
UNINABUCO – Centro Universitário Joaquim Nabuco, Faculdades UNINABUCO, Escolas Técnicas
Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau, UNIVERITAS/UNG, UNAMA – Universidade da Amazônia e
Faculdade da Amazônia and UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas e Faculdades
UNIVERITAS brands, through which it offers more than 1,540 courses.
This notice may contain forward-looking statements related to prospects of the business, estimates
of operating and financial results and the growth prospects of Grupo Ser Educacional. These are
merely projections and, as such, are solely based on the expectations of the Management of Grupo
Ser Educacional. Such forward-looking statements are substantially dependent on external factors,
in addition to the risks presented in the disclosure documents filed by Grupo Ser Educacional and
are therefore subject to change without prior notice.

