Fato Relevante – Notícia veiculada na mídia
Recife, 29 de abril de 2019, a Ser Educacional S.A. (B3: SEER3, Bloomberg
SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA) (“SER” ou “Companhia”), um dos maiores grupos
privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral acerca de notícia recentemente veiculada na mídia, a
respeito de potencial alienação do controle da Companhia.
Nesse sentido, a Companhia informa que consultou seu acionista controlador, Sr. José
Janguiê Bezerra Diniz, a respeito de tais notícias e foi informada que não há qualquer
discussão para alienação de participação em andamento.
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SOBRE O GRUPO SER EDUCACIONAL
Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (BM&FBOVESPA 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 todos os estados do
Brasil, em uma base consolidada de mais de 150 mil alunos. A Companhia opera sob as marcas
Faculdades UNINASSAU, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, Faculdades
Joaquim Nabuco, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau, UNG/UNIVERITAS,
UNAMA - Universidade e Faculdade da Amazônia e UNIVERITAS – Centro Universitário e
Faculdades Universus Veritas, por meio das quais oferece mais de 1.200 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.

Relevant Notice - News published in the media
Recife, April 29, 2019, Ser Educacional SA (B3: SEER3, Bloomberg SEER3: BZ and
Reuters SEER3.SA) ("SER" or "Company"), one of the largest private education groups
in Brazil and leader in the regions Northeast and North, informs its shareholders and the
market in general of news recently published in the media regarding the potential sale of
the Company's control.
In this regard, the Company informs that it has consulted its controlling shareholder, Mr.
José Janguiê Bezerra Diniz, about such news and was informed that there is no discussion
for sale of the ongoing participation.
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ABOUT GRUPO SER EDUCACIONAL
Founded in 2003 and headquartered in Recife, Grupo Ser Educacional (BM&FBOVESPA 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 enrolled students. The
Company offers undergraduate, graduate, vocational and distance learning courses in all Brazilian
states, with a consolidated base of over 150,000 students. The Company operates under the
following brands: 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,
Faculdade da Amazônia, UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas and Faculdades
UNIVERITAS, through which it offers over 1,605 courses.
This notice may include forward-looking statements related to business prospects, 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.

