
 

 
Brasília,10 de fevereiro de 2021. 

 

Circular ANEC nº 008/2021  
Aos Presidentes de Mantenedoras Associados à ANEC  
Aos Reitores e Diretores das IES Associadas à ANEC 
Aos Diretores das Instituições de Educação Básica Associadas à ANEC 
ASSUNTO: Calendário dos eventos da ANEC - 2021 

 
 

A Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC), atenta aos interesses das suas              
associadas, têm realizado, ao longo dos anos, eventos de formação para os mais variados públicos,               
bem como temas, para as suas associadas, com o intuito de informar o que preparamos para o ano                  
de 2021, enviamos o calendário de eventos. 

Reforçamos que as formações promovidas pela ANEC, visam agregar conhecimento aos gestores,            
professores, assessores e dirigentes das associadas. Além do momento para aprendizagem, as            
formações, também são momentos de interações e trocas de experiências entre os participantes. 

A pandemia nos apresentou um novo cenário, exigindo que nos adaptássemos à realidade que estava               
à nossa frente. Sendo assim, conseguimos manter nosso calendário 2020 de maneira integral,             
fazendo muitos eventos virtuais mais do que o planejado antes da pandemia. Para este ano,               
continuaremos com estes eventos e planejamos alguns eventos presenciais para o segundo            
semestre. Os eventos serão realizados e coordenados pelas Câmaras de Educação Básica, Superior,             
Mantenedoras e pelo Serviço de Animação Pastoral da ANEC, bem como pelos Conselhos Estaduais              
da ANEC. Os eventos terão transmissão nacional por meio de plataforma própria e pelos canais da                
ANEC nas redes sociais. Já os eventos presenciais acontecerão em Brasília.  

Veja o que preparamos para você, acesse o site anec.org.br/eventos ou clique aqui para fazer o                
download do Calendário de Eventos 2021 da ANEC.  

Contamos com a sua participação e dos demais membros da sua instituição em nossos eventos.  

Fraternalmente, 

 
Prof. Dr. Ir. Paulo Fossatti, FSC 

Presidente da ANEC 
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http://anec.org.br/EVENTOS
https://anec.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Calendario_eventos_ANEC.pptx-3.pdf

