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O triênio da atual gestão encerra-se em momento celebrativo dos 10 anos da ANEC. 
A força do trabalho da atual Diretoria Nacional pautou-se na tarefa de assegurar o 
valor da educação católica, divulgar, difundir seu legado e defender seus direitos, 

sua sustentabilidade e seu espaço na sociedade plural. Conheça mais a ANEC:

} Mapa da distribuição das instituições de Educação Católica no Brasil:
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A ANEC reúne 412 Mantenedoras e 1.110 Escolas de Educação Básica1

}Do total de 8.014.550 de alunos na 
educação privada, 11,07% encontram-se 
nas escolas associadas à ANEC2

} Do total de 8.033.574 de matrículas, 24,38% estão 
nas IES Públicas e 75,62% nas IES Privadas, dentre as 
quais, 6,33% nas 88 IES associadas à ANEC.  
(Fonte: Censo INEP 2015)

Alunos na Educação Infantil
Alunos no Ensino Fundamental I
Alunos no Ensino Fundamental II
Alunos no Ensino Médio

 Mais de 8 milhões de alunos 
matriculados nas escolas 

privadas em todo País

16,93%

34,88%29,80%

18,39%

A Educação Básica em Números:

O Ensino Superior em Números

1 Fonte: Censo INEP 2016, sistematizado por International School.
2 Fonte: Censo INEP 2016, sistematizado pelo Grupo Marista - PUC/PR e Sociedade Inteligência e Coração - SIC.

75,62% IES
ParticularesIES Públicas

6,33% de
Associadas 
ANEC
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Relacionamento com a Igreja

O fortalecimento da ANEC na relação com a Igre-
ja foi marcada por diversas agendas entre CNBB, 
CRB e ANEC, tais como, reuniões da Diretoria Na-
cional com Secretário Geral da CNBB, participação 
no Fórum Estadual de Educação da CNBB Regional 
Sul 3, participação no Projeto Viva a Solidariedade, 
participação em reunião do Conselho Permanente 
da CNBB, participação no V Encontro Nacional de 
Colaboradores do Setor Universidades da CNBB 
e engajamento com a CNBB e CRB na defesa das 
obras assistenciais.

Relacionamento internacional

A ANEC ocupa a vice-presidência na Organização 
das Universidades Católicas da América Latina e 
Caribe (ODUCAL). A participação de Ir. Paulo foi 
importante para viabilizar a realização da reunião 
de Reitores ocorrida em agosto de 2017 na PUCRS, 
a assinatura do Convênio que cria a Plataforma de 
Mobilidade Acadêmica AMERICARUM MOBILITAS 
e o Retiro para Reitores, programado para abril de 
2018.

A ANEC também está representada na Confede-
ração Interamericana de Educação Católica - CIEC 
pela Ir. Marli Araújo, como membro do Conselho. 
A parceria da CIEC com a ANEC trouxe para o Brasil 
a realização do 24º Congresso Interamericano de 
Educação Católica, realizado em janeiro de 2016, 
na cidade de São Paulo/SP.

Relacionamento com as associadas

A Comunicação da ANEC para com as suas asso-
ciadas é fundamental para nossa organização e 
efetiva participação nas agendas e atividades da 
entidade. Sempre na busca de melhorar cada vez 
mais a comunicação, destacam-se os seguintes 
veículos:

Revista Informativa Educacional
Com edição trimestral, a Revista Informativa Edu-
cacional possui uma tiragem de 10 mil exemplares 
e tem por objetivo levar informação, compartilhar 
ideias, projetos e experiências de inovação na 
gestão educacional, sendo um importante instru-
mento para o gestor escolar, equipe pedagógica 
e corpo de professores. Foram publicadas 12 edi-
ções nesta gestão.

Dimensão Institucional
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Revista de Educação ANEC
Retomada neste ano de 2017, após seis anos de 
pausa, a Revista de Educação ANEC busca pro-
duzir e difundir, em caráter científico, estudos e 
pesquisas que fomentem o debate e o diálogo 
acadêmico sobre temas de relevância no cenário 
educacional nacional e internacional. Centrada na 
concepção humanizadora da educação, assume o 
compromisso social e político de colaborar para 
que os conceitos, opiniões e ajuizamentos estejam 
em consonância com a formação dos sujeitos e a 
construção da nação.

TV ANEC
Em comemoração aos 10 anos, a ANEC lançou em 
2017 o Programa + Educação. O projeto produziu 
uma série audiovisual em dez episódios com o ob-
jetivo de difundir a educação católica, a gestão e 
as boas práticas, posicionando a marca da ANEC e 
a de suas associadas e entidades parceiras de for-
ma arrojada, moderna e dinâmica. Os programas 
podem ser acessados pelo site da ANEC e no canal 
do youtube.

} Assembleias da ANEC

As assembleias da ANEC são os momentos mais fortes da vida da associação. Nelas são tomadas as 
decisões para os trabalhos que serão desenvolvidos. Juntamente com o Fórum de Mantenedoras, 
proporciona momentos de capacitação e aprendizado. Neste triênio, foram realizados três encontros, 
sempre no mês de setembro.



Levado com muita seriedade e sentido de alta 
responsabilidade, a ANEC esteve presente 
nas principais pautas políticas da Nação, ar-

ticulando-se com o Planalto, Ministérios, Câmara 
dos Deputados e Senado Federal. Somou-se ao 
trabalho de diversas entidades, como o Fórum 
Nacional da Filantropia - FONIF e o Fórum de Pre-
sidentes, formado pela ABRUC, ABIEE, ANUP, CO-
MUNG e ACAFE.

Por meio desta ação, destaca-se a defesa da Filan-
tropia na Reforma da Previdência e na elaboração 
de projeto de lei a ser apresentado ao Congresso 
Nacional para regulamentação do Setor.

A publicação da Portaria Normativa MEC nº 15, 
de 18 de agosto de 2017, que regulamenta a 
certificação de entidades beneficentes de assis-
tência social (CEBAS) para a concessão de bolsas 
parciais e integrais na área de educação básica ou 
superior é uma das conquistas da ANEC. O obje-
tivo da portaria é contribuir de maneira efetiva 
para a inclusão social, além de trazer maior trans-
parência para o processo de concessão de bolsas 
pelas entidades beneficentes.

A ANEC esteve presente também na defesa do 
interesse de suas associadas no processo legisla-
tivo de Reforma do Ensino Médio. Um Grupo de 
Trabalho, especialmente constituído para estu-
dar a Medida Provisória nº 746, de 2016, elaborou 
uma Nota Técnica que foi apresentada ao Relator 

Dimensão Política

Foto: O secretário executivo da ANEC, Evandro Ribeiro 
(esq.); O Presidente da ANEC e reitor da Universidade La 
Salle, Prof. Dr. Paulo Fossatti; juntamente com o diretor 
presidente, Pe. Roberto Duarte Rosalino; e a Ir. Márcia Ed-
virges Pereira, membro do Conselho Superior da Anec; se 
reuniram com o Senador e Ministro da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (MAPA), Blairo Maggi, para tratar de 
assunto sobre a desoneração da  filantropia.

Foto: O senador Pedro Chaves (esq.), juntamente com o 
Conselheiro da ANEC, Pe. José Marinoni e o Secretário 
Executivo, Evandro Ribeiro.
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do Projeto, Senador Pedro Chaves, que acolheu 
nosso posicionamento.

A discussão sobre a nova Base Nacional Comum 
Curricular - BNCC é pauta da ANEC. Presente em 
todas as audiência públicas, construímos um do-
cumento base que está sendo aprimorado por 
meio de diversas contribuições das associadas. 
Nosso trabalho tem sido na defesa da educação 
católica e de seus princípios norteadores, evan-
gélico-cristãos.

Importante destacar o trabalho de acompanha-
mento dos processos administrativos das asso-
ciadas em curso na SERES, SESu, FNDE, INEP, CNE, 
FNE. São processos de credenciamento, recre-

Técnicos do MEC fazem atendimento personalizado no Seminário de Mantenedoras da ANEC em março de 2016.

denciamento, autorização de cursos, visitas in 
loco, descredenciamento voluntário, FIES, ava-
liações, Censo, DCNs, entre outros assuntos. Ao 
todo foram 182 processos de associadas tra-
mitados neste triênio, dos quais, 80% foram 
resolvidos. O acompanhamento desses proces-
sos é o serviço que a ANEC presta por meio de 
sua Câmara de Mantenedoras e Câmara de Ensi-
no Superior. Outra ação importante a destacar é a 
instalação nos eventos ANEC de escritórios itine-
rantes de atendimento às associadas. A iniciativa 
foi um sucesso e passou a ser reproduzida por 
outras entidades de representação.
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A busca contínua pela excelência na gestão é 
um desafio sempre presente para os gesto-
res. Durante o triênio, a Diretoria Nacional, 

preocupada com o modelo de gestão, promo-
veu diversos estudos para aprimorar, qualificar e 
profissionalizar a gestão da ANEC. Neste sentido, 
contou com o apoio do grupo Marista que reali-
zou uma auditoria nos processos, ferramentas de 
controle e contas da ANEC. Foram levantados 16 
itens a serem sanados pelo Secretário Executivo 
a partir de agosto de 2016, o que foi realizado 
plenamente. Liquidou-se projetos como Portal 
Futurum e Sistema de Avaliação, resolveu-se o 
passivo trabalhista, aprimorou a gestão com a 
troca de sistemas e contratos de prestadores de 
serviços, gerando economia e eficiência, manten-
do-se o patrimônio da ANEC.

Hoje, a associação possui equilíbrio econômico e 
financeiro, controle de fluxo de caixa e de seu pa-
trimônio. As medidas austeras de controle foram 
necessárias para recuperar o desejável resultado 
patrimonial demonstrado em seu balanço, tor-
nando-se hoje uma instituição saneada e pronta 
para crescer e conquistar segurança financeira 
ideal para fortalecer seus projetos prioritários e o 
adequado serviço às suas associadas.

Destaque às parcerias

Como entidade representativa, busca-se conso-
lidar parcerias com empresas estratégicas para 

o desenvolvimento de uma postura corporativa. 
Neste período 17,28% de sua receita total ad-
veio da Política de Patrocínio. Por outro lado, 
são essas empresas que possuem os melhores 
produtos e serviços para as associadas. 

O fortalecimento da gestão das associadas

A ANEC possui uma agenda permanente de ca-
pacitação de gestores para o aprimoramento da 
gestão das mantenedoras e das escolas por meio 
do Seminário de Gestão de Mantenedoras e o 
Fórum Nacional de Mantenedoras. Neste triênio 
foram capacitados mais de 16.398 profissio-
nais das nossas associadas. O custo per capita 
para este serviço também melhorou. No início 
da gestão, a ANEC gastava 55% a mais do que 
gasta hoje em capacitação. Ou seja, a perfor-
mance da gestão da ANEC melhorou.

Vários momentos formativos merecem destaque, 
como o Fórum de Comunicação e Marketing de 
2015 e 2016, o Fórum de IES Católicas de 2015, 
o Fórum das IES Confessionais de 2016 e a reali-
zação do Encontro de Procuradores Institucionais 
e das Comissões Próprias de Avaliação com ges-
tores do MEC: Carlos Cezar Modernel Lenuzza, 
DED/CAPES/MEC; Rubens de Oliveira Martins, SE-
RES/MEC; Rui Barbosa de Brito Junior, DAES/INEP; 
Gilberto Gonçalves Garcia, CNE/UCB.

Dimensão Gestão
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} Nova Sede

Como forma de promover a maior interação com as entidades que atuam na Educação a ANEC 
tem agora um novo endereço.

Esta ação é uma sinalização que marca um novo cenário para a ANEC. Além dos ganhos econômi-
cos que o novo ambiente de trabalho em sistema de co-working proporciona, exigirá da equipe de 
trabalho maior profissionalização dos processos, sistemas e metodologia de gestão.

} Novo Enderço da ANEC:
SEPN Quadra 516, Conj D, Lote 09
Edifício Via Universitas - 4º Andar (entrada pela via W2 norte)
CEP 70.770-524, Brasília/DF 
Fone: (61) 3533-5050
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A ANEC realizou neste triênio mais de 100 eventos de caráter pedagógico, tanto nacionais 
quanto estaduais, dos quais participaram mais de 9.766 educadores, além dos mais de 1.500 
participantes do IV Congresso Nacional de Educação, revelando que a entidade promoveu com 

muita força a animação e a capacitação de gestores, professores e funcionários de suas associadas.

Dimensão Acadêmica

III Congresso Nacional de Educação Católica, realizado em 2015, na cidade de Curitiba/PR

Os Jogos ANEC acontecem em vários estados do Brasil O Dia ANEC é outro evento realizado em várias capitais
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O IV Congresso Nacional de Educação Católica foi sediado na capital mineira

24º Congresso da CIEC, organizado pela ANEC em 2016 Fórum de Educação Básica, realizado em 2017 Fórum de Comunicação e Marketing da ANEC
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Estar junto aos alunos, funcionários e profes-
sores é levar o Evangelho, não apenas através 
das palavras mas também pelo testemunho 

de fé e de vida em comunhão com a Trindade, a 
Igreja e os irmãos.

Revista de Pastoral ANEC
Publicação semestral e eletrônica, a Revista de 
Pastoral tem por objetivo divulgar artigos cien-
tíficos, relatos e resenhas que abordem as refle-
xões teológicas e as práticas educativo-pastorais 
de nossos ambientes de ensino-aprendizagem 
vinculados à associação ou de instituições parcei-
ras, como CNBB e CRB, na perspectiva da Teologia 
Pastoral, com interface nas ciências da vida e da 
sociedade. A publicação na modalidade digital 
segue os parâmetros do sistema Open Journal 
System (OJS). Lançada em 2016, a ANEC já publi-
cou 2 edições.

Destaque

A realização do Encontro Nacional de Formação 
de Agentes de Pastoral foi uma importante reali-
zação da ANEC que firmou seu compromisso com 
a missão e a atividade pastoral em nossas institui-
ções educacionais.
 
Os eventos de Pastoral promoveram a capaci-
tação de mais de 2.427 pessoas e contemplou 
toda a animação em torno da Campanha da Fra-
ternidade. A ANEC também atuou de forma signi-
ficativa na Rede Eclesial Panamazônica - REPAM, 
especialmente no Curso de Comunicação da RE-
PAM, em Brasília, nos Seminários REPAM sobre 
Laudato Si, em Cuiabá, no III Congresso Amazôni-
co de Universitários Cristãos e no 1º Encontro de 
Formação sobre Mariologia, em Manaus.

Dimensão Pastoral




