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A sua empresa mais próxima da Educação Católica, compartilhando 
experiências!
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Conheça o Portal da 
ANEC

Estrutura Organizacional

Nossas Associadas

Nossos Parceiros

Nossos Eventos

https://anec.org.br/sobre/estrutura-organizacional/
https://anec.org.br/associadas/
https://anec.org.br/parceiros/
https://anec.org.br/proximos-eventos/
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Câmara de Educação Básica
É o elo entre a ANEC e as Instituições de 
Educação Básica mantidas pelas associadas. A 
Câmara tem como objetivo, estimular e qualificar 
o debate acerca dos rumos da Educação 
Católica, especialmente no que se refere à 
identidade, qualidade, empreendedorismo, 
formação de valores, desenvolvimento 
sustentável e responsabilidade social.

Câmara de Ensino Superior
Tem como finalidade apoiar as Instituições de 
Ensino Superior Católicas no trato junto aos 
órgãos públicos, especialmente no Conselho 
Nacional de Educação (CNE) e no Ministério da 
Educação (MEC). A Câmara assessora e orienta 
as associadas quanto aos processos de 
autorização, reconhecimento e renovação de 
cursos, credenciamento, entre outros objetivos 
inerente à pasta de atuação. Além disso, também 
tem o objetivo de estimular e qualificar o debate 
dos rumos do Ensino Superior Católico no Brasil, 
especialmente no que se refere à identidade e 
qualidade.

Serviço de Animação Pastoral

Fortalece o relacionamento com os organismos 
da Igreja e contribui na formação de religiosos/as 
e leigos/as para que integrem fé, vida e cultura.

Câmara de Mantenedoras
É responsável pela relação entre a ANEC e 
Instituições Mantenedoras e tem a finalidade de 
orientar e apoiá-las na qualificação das atividades 
de gestão. A Câmara realiza assessoria individual 
e coletiva às instituições no trato cotidiano junto 
aos órgãos públicos, especialmente nos 
Ministérios da Educação  e da Cidadania.
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Conselhos Estaduais

A coordenação das ações da ANEC nas Unidades Federativas são efetuadas por um Conselho 
Estadual/Distrital, sob supervisão e orientação da Diretoria Nacional, que é constituído por três 
conselheiros: representante das mantenedoras; representante das Escolas de Educação Básica; 
representante das Instituições de Ensino Superior. 

Além dos três representantes indicados acima, existirão três outros representantes, indicados na 
condição de suplentes de cada representante titular. Os conselhos estaduais compõem, quando 
reunidos, o Conselho Consultivo Nacional. O Mandato é de três anos, de acordo com o mandato 
do Conselho Superior e da Diretoria Nacional.

Os Conselhos são responsáveis para que a crença da ANEC esteja sempre forte, amparada nos 
valores de marca e garantem a continuidade das ações no âmbito educacional e católico, via 
tomada de decisão estratégica. 
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Com a participação da sua 
empresa a ANEC quer:

1. Apresentar produtos e serviços de qualidade para as suas associadas;

2. Apresentar produtos que agregam diferenciais aos serviços educacionais das associadas;

3. Apresentar o que há de mais inovador do mercado educacional;

4. Entregar benefícios e preço diferenciado do mercado;

5. Reforçar o relacionamento entre patrocinadores e associadas;

6. Reforçar o valor da marca católica e atrair novos patrocinadores e associadas.

7. Promover os valores e a essência da educação católica aos patrocinadores e às instituições 
envolvidas no processo.
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110.000 
Educadores

1.100
Escolas

89
IES

382
Mantenedoras

1,5 Milhão
Estudantes
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Formando para educar com excelência

A ANEC tem como objetivo lutar por uma educação de qualidade 
que transmita os valores cristãos. E para garantir que todas as 
associadas mantenham a excelência, a associação promove ao 
longo do ano uma série de formações. 
As formações promovidas pela ANEC visam agregar 
conhecimento aos gestores que por sua vez mantém a 
excelência na gestão de forma diferenciada. O resultado 
pretendido é produto e serviço com valor agregado, para isso se 
faz necessário a participação de empresas que oferecem 
serviços e produtos de qualidade, que combinado com a 
excelência da educação católica, eleva  ainda mais o produto e 
serviço realizado pelas associadas da ANEC.

Além do momento para aprendizagem, os 
eventos, ou seja, as formações,  também são 
momentos de interações e trocas de 
experiências entre os participantes e também 
empresas patrocinadoras. Promover as 
Empresas patrocinadoras oportuniza a 
nossas associadas a contratação de serviços 
e compras de produtos de qualidade, com 
preço e tratamento diferenciado, em face 
desta oportunidade a ANEC contribui para 
com seus patrocinadores e associadas.
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Por que aproximar sua marca da ANEC?

A ANEC é a instituição que representa a Educação Católica no Brasil, foi criada pelas mantenedoras 
católicas e tem como função representar, defender,  e articular ações e projetos em face dos 
interesses das associadas. É  a segunda maior associação de instituições de educação católica do 
mundo, com quase 2.000 instituições associadas, entre mantenedoras, escolas e instituições de 
ensino superior, obras sociais e hospitais.

Os maiores eventos presenciais reúnem mais de 2 mil pessoas, já os eventos virtuais, de duração de 
uma hora chega ultrapassar 600 participantes simultaneamente, porém como é transmitido pelo 
Facebook e Youtube número ultrapassa as 2 mil visualizações por evento, levando as formações 
virtuais não só as associadas da ANEC. Nos últimos meses do ano de 2020, ANEC levou suas 
formações, a todo o país, ultrapassando a marca de 250 mil visualizações entre os meses abril a 
setembro, no seu canal no Youtube, com isso os patrocinadores deste período também foram 
beneficiados por ter sua marca vinculada a estas transmissões.
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Eventos Virtuais 
Youtube e Facebook
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Eventos Virtuais

Os Eventos Virtuais são realizados e coordenados pelas Câmaras e o pelo Serviço de Animação 
Pastoral da ANEC, podendo ainda serem promovidos pelo Conselhos Estaduais da ANEC, com 
a transmissão nacional por meio de plataforma própria, que permite ao Patrocinador expor sua 
marca de diferentes formas, gerando assim uma visibilidade significativa aos associados da 
ANEC e não associados. Os eventos acontecem de acordo com planejamento de cada área, 
durante a semana no período diurno, com gravação e transmissão simultâneas nos canais e 
redes sociais da ANEC, podendo ainda ser reproduzidas posteriormente por várias vezes uma 
vez que fica gravado nos canais.
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Vantagens

• Quantidade de participantes e visualizações bem maior que no formato presencial;

• Presença de participantes de instituições associadas e não associadas;

• Gravação dos eventos para posterior utilização dos patrocinadores, bem como das associadas e públicos 
externos;

• Envio do E-mail marketing do evento, para todos os estados e não somente para aquele específico onde 
acontecerá o evento. O número compreende aproximadamente 20 mil contatos da base de dados da 
ANEC, os disparos são realizados por meio do sistema de e-mail marketing da ANEC;

• Possibilidade de contato direto do patrocinador com os participantes do evento via chat do Youtube, por 
meio de conversas e ou por meio de formulários que captam informações dos participantes;

• Eventos socializados com as instituições Congêneres, parceiras da ANEC;

• Ampliação de divulgação por meio das ferramentas de comunicação da ANEC e de Redes sociais.
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Eventos da Câmara de Educação Básica

Os eventos da Câmara de  Educação Básica da ANEC têm como objetivo congregar diretores, 
gestores, profissionais das equipes pedagógicas e docentes que vivenciam o cenário da 
escolarização básica com vistas ao desenvolvimento cognitivo, intelectual e sócio emocional 
pautado no aprimoramento das competências profissionais dos educadores das escolas 
católicas.

A ANEC, por meio da Câmara de Educação Básica, tratará em seus eventos de temas que 
permeiam as Políticas Públicas da Educação Básica, a implantação da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), Orientações Metodológicas para implantação do Novo Ensino Médio, sobre 
a Educação Inclusiva, o Ensino Domiciliar e outros assuntos de extrema importância para a 
gestão pedagógica das associadas.



PORTFÓLIO DE PATROCÍNIO 2021 

EVENTO DATA

Webinar da EB: Pacto Educativo Global na perspectiva da Laudato Si - a pessoa no centro do processo educacional 10/02/2021

Super Tarde Pedagógica da Educação Básica 03/03/2021

Live EB– 1º Semestre: A escola e o protagonismo juvenil 02/06/2021

Seminário Estadual Pedagógico Regional PE: O aluno no centro da aprendizagem: inovação, avaliação e autonomia 31/07/2021

Jornada Pedagógica da Educação Básica 1º dia - experiências da ed infantil 09/08/2021

Jornada Pedagógica da Educação Básica 2º dia - experiências do ensino fundamental 10/08/2021

Jornada Pedagógica da Educação Básica 3º dia - (experiências do EM) e atividade com a pastoral sobre o Dia Internacional 
da Juventude 11/08/2021

Jornada Pedagógica da Educação Básica 4º dia - (experiências do EM) e atividade com a pastoral sobre o Dia Internacional 
da Juventude 12/08/2021

Webinar EB - 2º Semestre - Economia de Francisco na perspectiva da Laudato Si - A cultura da solidariedade 01/09/2021

Super Tarde Pedagógica da Educação Básica - 2º Semestre - Ecologia Integral e a pessoa do Docente - Homenagem ao dia 
dos Professores 06/10/2021

Homenagem aos professores - RJ 14/10/2021

 Seminário Estadual de Gestão Pedagógica TO - primeiro dia ADIADO - AGUARDANDO DATA

 Seminário Estadual de Gestão Pedagógica TO - segundo dia ADIADO - AGUARDANDO DATA

Eventos da Câmara de Educação Básica
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EVENTO DATA

Mostra de Boas Práticas das Escolas Católicas ES ADIADO - AGUARDANDO DATA

Itinerários formativos para o novo Ensino Médio - nos cenários das escolas católicas de acordo com a legislação do Estado 
de São Paulo ADIADO - AGUARDANDO DATA

Seminário Estadual de Inclusão RJ ADIADO - AGUARDANDO DATA

Eventos da Câmara de Educação Básica

EVENTO DATA
Café Pedagógico - Currículo humanizador e a Escola como espaço das vozes das Infâncias e das Juventudes 
(PRESENCIAL) 18/08/2021

Café Pedagógico - Cultura do diálogo (PRESENCIAL) 24/11/2021

Cafés Pedagógicos da Câmara de Educação Básica
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DIA ANEC
O DIA ANEC é um espaço privilegiado de formação e capacitação para os educadores que atuam 
nas instituições de educação católica. Além disso, como é realizado no primeiro trimestre do ano 
em grande parte do país, o Dia ANEC se constitui como Abertura do ano letivo nas escolas. 

O evento é pautado por temas transversais da atualidade, que tocam o cotidiano da ação 
educativa. As reflexões realizadas no Dia ANEC colaboram para o planejamento e realização de 
todas as demais atividades educativas. Em razão de sua importância, o Dia ANEC consolidou-se 
como um dos projetos institucionais, de abrangência nacional mais significativos para a educação 
básica.

Este projeto constitui-se, a partir de sua aprovação, no documento norteador do qual serão 
elaborados os projetos estaduais e distrital, com os objetivos e a estrutura organizativa que são 
apresentados a seguir. 

Público Alvo: 
Diretores, Gestores, Coordenadores e Agentes de Pastoral das instituições católicas de educação 
e ensino nas unidades federativas.
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Dia ANEC
DIA ANEC TO 22/01/2021

DIA ANEC GO 23/01/2021

   DIA ANEC Ponta Grossa PR 26/01/2021

  DIA ANEC RN 30/01/2021

  DIA ANEC PE 01/02/2021

DIA ANEC PA 06/02/2021

  DIA ANEC ES 09/02/2021

DIA ANEC SP 20/02/2021

DIA ANEC DF 02/03/2021

DIA ANEC AL 06/03/2021

Dia ANEC Campinas SP 10/03/2021

DIA ANEC MS 12/03/2021

  DIA ANEC MG 17/03/2021

DIA ANEC RS 23/03/2021
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Dia ANEC

  DIA ANEC PR 23/03/2021

  DIA ANEC RJ 25/03/2021

  DIA ANEC MT 27/03/2021

  DIA ANEC PB 27/03/2021

DIA ANEC SC 07/04/2021

DIA ANEC BA 13/05/2021

DIA ANEC PI 05/06/2021

  DIA ANEC MA ADIADO - AGUARDANDO 
DATA

DIA ANEC CE ADIADO - AGUARDANDO 
DATA

DIA ANEC AM ADIADO - AGUARDANDO 
DATA
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Eventos da Câmara de Ensino Superior 

A história da educação brasileira revela a grande influência exercida pelas IES Católicas 
como participantes do contexto político-social e da formação cultural do povo brasileiro. 
As visões de missionários, em vislumbrar uma sociedade mais justa e fraterna, 
contribuíram, por meio da educação da socialização do conhecimento, ao participarem da 
construção da cidadania o que incluía o respeito à diversidade cultural e religiosa, numa 
perspectiva ética, de responsabilidade social.

Sendo assim, os eventos da Câmara de Ensino Superior da ANEC têm a proposta de 
envolver as Instituições de Ensino Superior (IES) de todo o país, propondo espaços de 
promoção de debates e reflexões sobre temáticas referentes à atuação dos reitores, 
diretores, gestores, professores, procuradores, pesquisadores institucionais, além 
das Comissões Próprias de Avaliação das IES.
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EVENTO DATA

Live IES - Discutindo Estratégias do ENADE 23/03/2021

Internacionalização: um caminho possível e viável 30/03/2021

Conselho MS: A sociedade e a educação pós-pandemia: desafios e tendências 07/04/2021

Seminário Nacional de Gestão das IES Católicas 01/06/2021

Live de IES - Inclusão e Diversidade na Educação Superior 25/08/2021

Conselho MS: Fé, democracia e educação superior 28/09/2021

Curso de formação para Presidentes e Membros de Comissão Própria de Avaliação (CPA) das IES Católicas (virtual) 1º Módulo 19/10/2021

Curso de formação para Presidentes e Membros de Comissão Própria de Avaliação (CPA) das IES Católicas (virtual) 2º Módulo 26/10/2021

Curso de formação para Presidentes e Membros de Comissão Própria de Avaliação (CPA) das IES Católicas (virtual) 3º Módulo 09/11/2021

Live de IES - Dia do EaD 23/11/2021

Curso de formação para procuradores institucionais (PI) das IES Católicas(virtual) 1º, 2º e 3º Módulos Aguardando data

Eventos da Câmara de Ensino Superior
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Câmara de Mantenedoras

A Câmara de Mantenedoras é responsável pela relação entre a ANEC e as 
Instituições Mantenedoras a qual e tem a finalidade de orientar e apoiá-las na 
qualificação das atividades de gestão, entre outros. A Câmara realiza um conjunto 
de ações como eventos, seminários e cursos, além da assessoria individual e 
coletiva às instituições no trato cotidiano junto aos órgãos públicos, especialmente 
nos Ministérios da Educação (MEC) e do Cidadania (MC).

Público-alvo: Presidentes e Ecônomos das Mantenedoras, Dirigentes e Diretores 
de Escolas, Reitores e Pró-reitores Administrativos, Advogados, Contadores, 
Assistentes Sociais, Coordenadores e demais profissionais que atuam na gestão 
das instituições de Educação Católica associadas à ANEC.
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EVENTO DATA

Live – GTp Mantenedoras ANEC SP - LGPD parte 1 29/03/2021

Encontro de Mantenedoras - SP - LGPD parte 2 16/04/2021

Live do GT Assistentes Sociais ANEC-RS - O Assistente Social no Contexto da Educação em conformidade com a Lei 
Geral de Proteção de Dados- LGPD 10/05/2021

Live do GT Assistentes Sociais ANEC-RS 13/09/2021

Encontro de Mantenedoras - SP 17/09/2021

Formação de Educadores Sociais - SP 08/10/2021

Eventos da Câmara de  Mantenedoras 
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Seminários Estaduais de Gestão
Na perspectiva de humanizar a educação, colocando a pessoa no centro da educação, em um quadro de relações 

que compõem uma comunidade viva, interdependente, vinculada a um destino comum, a ANEC realiza o Seminário 

de Gestão para as instituições de ensino como um espaço de discussão, formação e proposição. 

O evento tem como principais objetivos: ampliar o apoio a gestão das associadas, trazendo temas para reflexão que 

possa agregar novas perspectivas na gestão das instituições católicas; fortalecer a gestão das instituições católicas 

associadas a ANEC; fomentar ações concretas que consolide a temática discutida no âmbito das instituições 

católicas; socializar práticas inovadoras no campo da gestão; debater temas pertinentes e de interesse das 

associadas; zelar pela excelência da gestão de suas associadas; fomentar o diálogo com outras instituições de 

educação que não sejam associadas garantindo as relações entre as redes.

Público Alvo: 

Presidentes, Reitores, Diretores, Gestores, Ecônomos, Coordenadores, Contadores, Assistentes Sociais e 

Advogados das instituições associadas da ANEC e convidados.
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Seminários Estaduais de Gestão
Seminário Estadual de Gestão BA 14/04/2021

Seminário Estadual de Gestão GO 09/06/2021

Seminário Estadual de Gestão RS 18/08/2021

Seminário Estadual de Gestão MG 25/08/2021

Seminário Estadual de Gestão AM 28/08/2021

Seminário Estadual de Gestão MT 25/09/2021

Seminários Estadual de Gestão PR (Encontros de Diretores e Coordenadores) - 1º dia 07/10/2021

Seminário Estadual de Gestão Educacional RJ 08/11/2021

Seminário Estadual de Gestão Educacional RN 12/11/2021

Seminários Estadual de Gestão PR (Encontros de Diretores e Coordenadores) - 2º dia ADIADO - AGUARDANDO DATA

Seminário Estadual de Gestão SC ADIADO - AGUARDANDO DATA

Seminário Estadual de Gestão PE ADIADO - AGUARDANDO DATA

Seminário Estadual de Gestão - MS ADIADO - AGUARDANDO DATA

Seminário Estadual de Gestão MT - 2º dia ADIADO - AGUARDANDO DATA
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Eventos do Serviço de Animação Pastoral 
O Serviço de Animação Pastoral fortalece o relacionamento com os organismos da Igreja e contribui na formação 
de religiosos/as e leigos/as para que integrem fé, vida e cultura. 

Os eventos do Serviço de Animação Pastoral têm o objetivo de congregar as associadas em um espaço de 
reflexão e formação continuada com foco na ação pastoral, com foco na evangelização, com uma pedagogia da 
sinodalidade, a partir da proposta do Pacto pela Educação proposto pelo Papa Francisco, em comunhão com a 
CNBB, CRB e Igreja local. 

Público Alvo: Agentes de pastoral, gestores e assessores das associadas à ANEC. 
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EVENTO DATA

Encontro Pastoral e ER - SP: Encontro sobre Pastoral e Ensino Religioso Escolar 18/03/2021

Pacto Educativo Global com crianças - atividades didáticas para Educação Infantil e Ensino Fundamental I 15/04/2021

Lançamento do Dicionário do Pacto Educativo Global (Aniversário da Laudato Si) 24/05/2021

Oficina de Pastoral - "A posição estratégica da pastoral na escola/universidade católica" 17/06/2021

Live Dia internacional da Juventude - ONU 12/08/2021

Formação Nacional de Pastoral - "Como trabalhar a Sagrada Escritura na Pastoral escolar/universitária? Desafios, 
especificidades e estratégias" 19/08/2021

Encontro Pastoral e ER - SP 16/09/2021

Formação Nacional de Pastoral - "Viver a Campanha da Fraternidade 2022" 28/10/2021

Eventos do Serviço de Animação Pastoral
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Seminário Estadual de Pastoral

O Seminário Estadual de Pastoral pretende aprofundar temas pertinentes à ação Pastoral para reflexão da 
caminhada pedagógica-pastoral das associadas; que possa agregar novas perspectivas na gestão das 
instituições católicas; propiciar debates tendo em vista a apropriação da temática em discussão;  fomentar 
ações concretas que consolide a temática discutida no âmbito das instituições católicas; socializar práticas e 
fazer registros escritos sobre as discussões realizadas;  divulgar a ANEC nas unidades federativas, em vista 
de tornar conhecido o trabalho desta associação como representante da educação católica no Brasil; zelar 
pela excelência do processo de evangelização a partir das Linhas de Ação Pastoral da ANEC. 

Público Alvo: Agentes de pastoral, gestores e assessores das associadas à ANEC. 
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Seminários Estaduais de Pastoral

Seminário Estadual de Pastoral  PA 10/04/2021

Seminário Estadual de Pastoral GO 16/04/2021

II Seminário Estadual Pastoral da ANEC - MG 13/08/2021

Seminário Estadual de Pastoral PB 11/09/2021

Seminário Estadual de Pastoral - PE 29/09/2021

Seminário Estadual de Pastoral PR 21/10/2021

Seminário Estadual de Pastoral AM 24/09/2021

Seminário Estadual de Pastoral RN ADIADO - AGUARDANDO DATA

Seminário Estadual de Pastoral BA ADIADO - AGUARDANDO DATA

Seminário Estadual de Pastoral RJ ADIADO - AGUARDANDO DATA
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Eventos 
Presenciais
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Ainda que a tecnologia afete de alguma forma os eventos presenciais e tenha 
um grande impacto durante as próximas décadas, nada substitui a conexão 
humana proporcionada ao vivo. Quando se trata desde entretenimento até 
gestão educacional, o evento presencial tornará sua experiência única e 
memorável. Ainda que tenhamos vivido um ano rodeado por eventos virtuais 
por conta da pandemia do Covid-19, a ANEC está tomando todas as medidas 
necessárias para realização de alguns eventos presenciais. 

Em 2021, realizaremos presencialmente o Fórum Nacional de Mantenedoras 
e Seminário Nacional de Gestão, que acontecerá com a EXPOANEC. Cada 
um com entregas únicas aos nossos patrocinadores. 
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Fórum IES Católicas 
A Câmara de Ensino Superior da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC) 
realiza anualmente o Fórum de Instituição de Educação Superior (IES) Católica com o objetivo 
de promover o debate e a troca de experiências entre gestores de ensino superior sobre os 
novos caminhos para educação católica no Brasil. 

Público Alvo: reitores das Universidades e Centros Universitários, diretores das Faculdades e 
demais gestores das IES Católicas do Brasil. 
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Fórum Nacional de Mantenedoras 

A Câmara de Mantenedoras da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC) 
realiza anualmente, o Fórum Nacional de Mantenedoras a fim de congregar os representantes 
das mantenedoras associadas em um espaço de reflexão e formação continuada com foco na 
gestão das mantenedoras. Além disso, o Fórum tem o objetivo de ampliar o apoio a gestão das 
associadas, trazendos temas para reflexão que possa agregar novas perspectivas na gestão 
das instituições católicas; fortalecer a gestão das mantenedoras associadas a ANEC; fomentar 
ações concretas que consolide a temática discutida no âmbito das mantenedoras associadas; 
socializar práticas inovadoras no campo da gestão; contribuir com a sustentabilidade da ANEC, 
na realização do evento; debater temas pertinentes e de interesse das mantenedoras 
associadas; zelar pela excelência da gestão das mantenedoras e de suas mantidas.

Público Alvo: presidentes, reitores, diretores de redes, diretores de instituições de educação 
básica e de ensino superior, bem como gestores, ecônomos, contadores, assistentes sociais e 
advogados das instituições associadas à ANEC. 



PORTFÓLIO DE PATROCÍNIO 2021 

Revista EDUCANEC 

A Revista EDUCANEC é um dos principais veículos de comunicação da ANEC e de suas 
Associadas. A divulgação de ações e projetos, debates sobre as políticas públicas bem como sobre 
temas e assuntos de relevância para a Educação, Assistência Social e a Saúde fazem parte da 
rotina das Mantenedoras, Escolas e IES Católicas. 

A revista leva formação e informação às Associadas, aos Órgãos Governamentais e 
não-Governamentais, aos Parlamentares da esfera federal, às Dioceses e às instituições 
diretamente relacionadas à Educação, Assistência e Saúde. 

Para o ano de 2021, a Revista EDUCANEC disponibiliza vários espaços publicitários para que sua 
marca seja vista. 

10.000 exemplares por edição e 4 
edições em 2020.
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