PORTFOLIO

DE PATROCÍNIO
Sua marca próxima
das instituições
católicas de ensino
do Brasil.
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Boas-vindas
Prezado patrocinador,
Aqui você vai conhecer a atuação da
Associação em favor de uma educação de
excelência. Para isso, a ANEC promove eventos
para presidentes, reitores, diretores, gestores,
professores e colaboradores das instituições de
educação associadas a ANEC.
Associar sua empresa aos eventos da ANEC é
mostrar sua marca para importantes
instituições do setor da educação católica e se
inserir em um nicho de mercado privilegiado e
seleto, proporcionar contato direto com
tomadores de decisão das instituições de
ensino católico do país.
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A ﬁm de facilitar a sua navegação pela programação e
modalidades de eventos, estruturamos este portfólio
em Câmaras e Setor, auxiliando a visualização dos
eventos tanto no de nível nacional como estadual, bem
como, o público-alvo de cada evento. Acreditamos que
a escolha será mais assertiva, objetiva e estratégica, de
forma que o investimento esteja alinhado com o
segmento e público em que sua empresa deseja.
Agradecemos o seu interesse e nos colocamos à
disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Guinartt Diniz
Secretário Executivo
61 99821 2598
secretarioexecutivo@anec.org.br

A ANEC

PORTFOLIO
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit
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A voz da educação
católica no Brasil
A ANEC é a associação que representar as
instituições de Educação Católica no país. Dentre as
associações de ensino privado confessional no
Brasil, é a que possui o maior número de
instituições de ensino associadas.
Criada com o objetivo de defender uma educação
de excelência, a ANEC atua na incidência política,
institucional e internacional. A Associação realiza
projetos com o intuito de agregar valor aos serviços
prestados por suas associadas, além de auxiliar na
formação dos colaboradores, professores e gestores
de suas associadas por meio de eventos de
formação.
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89
IES

356

MANTENEDORAS

1,5 mi

1.050
ESCOLAS

DE ESTUDANTES

110.000
COLABORADORES
E PROFESSORES
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Como a ANEC é organizada?

Para que todas essas ações sejam
desenvolvidas de maneira mais eﬁciente, a
ANEC se organiza em Câmaras e Setores.
Desta forma, é possível dar igual atenção aos
assuntos da Educação Básica, Ensino Superior,
Mantenedoras e Pastoral. Veja como cada uma
delas atua.
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Como a ANEC é organizada?
Câmara de Mantenedoras
É responsável pela relação entre a ANEC e
Instituições Mantenedoras, com a ﬁnalidade
de orientar e apoiar na qualiﬁcação das
atividades de gestão. A Câmara realiza
orientações individual e coletiva às instituições
no trato cotidiano junto aos órgãos públicos,
especialmente nos Ministérios da Educação e
da Cidadania.
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Como a ANEC é organizada?
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 orienta as
Instituições de Ensino Superior associadas
quanto aos processos relativos à atuação e os
objetivos inerentes às instituições. Além disso,
também pretende estimular e qualiﬁcar o
debate dos rumos do Ensino Superior no Brasil,
especialmente no que se refere à identidade e
qualidade.
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Como a ANEC é organizada?
Câmara de Educação Básica
É o elo entre a ANEC e as Instituições de
Educação Básica mantidas pelas
mantenedoras associadas. A Câmara tem
como objetivo estimular e qualiﬁcar o debate
acerca dos rumos da Educação Básica,
especialmente no que se refere à identidade,
qualidade, empreendedorismo, formação de
valores, desenvolvimento sustentável e
responsabilidade social.
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Como a ANEC é organizada?
Setor de Animação Pastoral
Fortalece o relacionamento com as
associadas e os organismos da Igreja no que
diz respeito à pastoral de educação, além de
contribuir na formação de religiosos (as) e
leigos (as) para que integrem fé, vida e cultura.
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Como a ANEC é organizada?
Conselhos Estaduais
As ações da ANEC nas Unidades Federativas
são feitas por meio de um Conselho
Estadual/Distrital. Sob supervisão e orientação
da Diretoria Nacional e Secretária Executiva, os
conselhos são constituídos por seis
conselheiros, sendo dois por segmento:
mantenedoras, Educação Básica e Ensino
Superior. Neste conjunto, de representantes é
um titular e um suplente por segmento.
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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 por fortalecer a
marca da ANEC, amparada nos valores e
garantindo a continuidade das ações no âmbito
educacional e católico, via tomada de decisão
estratégica.
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Eventos ANEC: espaço de formação,
reﬂexão, interação e transformação
Os eventos da ANEC são únicos e têm
uma programação que atende diversos
públicos, com temas inovadores e da
atualidade, desde a gestão até novas
práticas pedagógicas, contando com a
participação de palestrantes que são
referência nas áreas abordadas.

De perto ou a distância, levamos
conhecimento a todas as associadas
Nas modalidades presencial ou virtual, as
formações atingem os representantes das
associadas praticamente em sua totalidade.
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Uma oportunidade de conversar
de perto com seu público-alvo
Fazer parte dessa iniciativa é ter a
oportunidade de associar a sua marca a
mais de 100 eventos anuais que reúnem
milhares de pessoas que veem a ANEC
como uma referência, aderindo às suas
sugestões e orientações.
Do ponto de vista das associadas, os
eventos entregam conhecimento e
soluções para a inovação da instituição. Já
para os patrocinadores, é a certeza de que
sua marca chegará ao seu público-alvo por
meio de um organismo de representação
e prestigiado no setor.
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Evento
Presenciais

+
de

7.000

pessoas em
eventos presenciais.

Educação Básica

53 eventos realizados com
1.000 visualizações em cada.

Ensino Superior

Evento
Virtuais

22 eventos realizados com
650 visualizações em cada.

Pastoral

37 eventos realizados com
1.000 visualizações em cada.

Mantenedoras

39 eventos realizados com
800 visualizações em cada.
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Por que se unir a ANEC:

Visibilidade

Proximidade

Relevância

Chegar até milhares de
instituições, principalmente
nos eventos virtuais, que
oferecem maior visualização.

Conversar de perto com
os responsáveis pelas
tomadas de decisão das
instituições.

Estar ao lado de uma
associação com grande
poder de inﬂuência e
representatividade do
setor.

Registro nos canais
da ANEC

Contatos

Visualizar a gravação dos eventos
disponibilizada no YouTube e
Facebook para utilização dos
patrocinadores, associadas e
públicos externos.
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Ter acesso a um público seleto da
educação no Brasil, pela presença
nos eventos presenciais e virtuais.
Ter visibilidade se sua marca por
meio de apresentação da empresa
por meio de envios de e-mail
marketing para cerca de 20 mil
contatos pela plataforma da ANEC.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit
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Câmara de Mantenedoras
A Câmara de Mantenedoras é responsável pela
relação entre a ANEC e as Instituições
Mantenedoras, com a ﬁnalidade de orientar e
apoiar 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).
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Câmara de Mantenedoras
Seminários Estaduais de Gestão - Virtual
É onde os gestores e assessores das mantenedoras
associadas têm espaço para discutir questões técnicas,
administrativas e jurídicas do setor educacional. Esses
temas são reﬂetidos por meio de palestras, debates,
mesas-redondas e cases.

Público-alvo:
Presidentes, reitores, diretores, gestores,
ecônomos, coordenadores, contadores,
assistentes sociais e advogados das
instituições associadas da ANEC e
convidados.

Estimativa de participação:
Em média 100 colaboradores das
associadas por estado.
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Câmara de Mantenedoras
Seminários Estaduais de Gestão
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Evento

DATA

Presencial/
Virtual

Seminário Estadual de Gestão ANEC GO (1º Semestre)
Tema: Gestão Curricular e Projeto de Vida: Educar para uma nova economia e uma
nova sociedade

28/04/2022

Virtual

Seminário Estadual de Gestão - ANEC SP
Tema: Aspectos contábeis na nova lei de CEBAS

17/05/2022

Virtual

Seminário Estadual de Gestão - ANEC PR
Tema: à deﬁnir

04/05/2022

Virtual

Seminário Estadual de Gestão - ANEC AM
Tema: a deﬁnir

06/08/2022

Presencial e
Virtual

Seminário Estadual de Gestão - ANEC SP
Tema: Plano de Desenvolvimento Individual:
o que isso tem a ver com a coletividade?

16/08/2022

Virtual
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Câmara de Mantenedoras
Seminários Estaduais de Gestão
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Evento

DATA

Presencial/
Virtual

Seminário Estadual de Gestão - ANEC GO
Tema: A relação entre Gestão de Pessoas e Gestão Escolar

17/08/2022

Virtual

Seminário Estadual de Gestão ANEC PB - 1º encontro
Tema: a deﬁnir

18/08/2022

Virtual

Seminário Estadual de Gestão - ANEC RS
Tema: a deﬁnir

26/08/2022

Virtual

Seminário Estadual de Gestão - ANEC SC
Tema: A gestão Humanizada e a potencialização dos resultados das instituições de
ensino.

31/08/2022

Virtual

Seminário Estadual de Gestão - ANEC MG
Tema: à deﬁnir

12/09/2022

Virtual
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Câmara de Mantenedoras
Seminários Estaduais de Gestão
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Evento

DATA

Presencial/
Virtual

Seminário Estadual de Gestão - ANEC SP
Tema: à deﬁnir

13/09/2022

Presencial

Seminário Estadual de Gestão - ANEC BA
Tema: a deﬁnir

15/09/2022

Virtual

Seminário Estadual de Gestão - ANEC PB - 2º Encontro
Tema: a deﬁnir

15/09/2022

Virtual

Seminário Estadual de Gestão - ANEC MS
Tema: Educação Católica e Transformações socioculturais

23/09/2022

Presencial

Seminário Estadual de Gestão - ANEC PB - 3º Encontro
Tema: a deﬁnir

20/10/2022

Virtual

Seminário Estadual de Gestão- ANEC SP
Tema: Considerações jurídicas sobre a nova lei de CEBAS

22/11/2022

Virtual
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Câmara de Mantenedoras
A Câmara de Mantenedoras faz das transmissões ao
vivo um caminho para formação e discussão de
temas mais atuais do setor. Os eventos ao vivo vão
desde oﬁcinas, encontros, cursos até fóruns das
mantenedoras.

Eventos Virtuais
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Evento

DATA

IX Seminário de Educadores Sociais
- ANEC SP

06/10/2022

Seminário de Gestão das
Assistentes Sociais - ANEC MG

25/05/2022
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Câmara de Mantenedoras
Entregas de patrocínio

Seminário Nacional de Gestão, Seminários Estaduais de Gestão e Eventos virtuais Cota única: R$ 8.000,00
●

●

●

●
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Inserção da logomarca do
patrocinador nas artes de divulgação
do evento nas redes sociais da ANEC.

●

Agradecimento ao patrocinador
realizado pela ANEC durante o
evento.

2 (dois) envios de e-mail marketing
pela ferramenta da ANEC com arte
citada no item anterior.

●

Vídeo promocional do patrocinador
no início ou no ﬁnal da realização do
evento, de acordo com a
programação construída pela ANEC
.
Disponibilidade de realizar contatos
comerciais dos participantes durante
o evento.

Envio da arte do evento com a
logomarca do patrocinador para os
grupos de Whatsapp da ANEC e
instituições congêneres.
Inserção da logomarca do
patrocinador no site da ANEC na área
divulgação do evento.

●

●

Apoio da ANEC em 1 (um)
evento virtual realizado pelo
patrocinador que seja de tema
e conteúdo de interesse da
associação.

●

Inserção da marca do
patrocinador na tela de
transmissão da live em caso de
eventos virtuais ou no fundo de
palco em caso de eventos
presenciais.
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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.
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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Câmara de Ensino Superior
Encontro Nacional de Procuradores/Pesquisadores Institucionais
(PIs) e Comissões Próprias de Avaliação (CPAs)
Este é um dos principais caminhos que a ANEC
utiliza para esclarecer os aspectos regulatórios do
ensino superior. Durante dois dias, são
apresentadas e detalhadas as mais recentes
portarias, normas, regras para credenciamento e
recredenciamento de cursos, documentação e
certiﬁcação necessárias para a operação diária das
instituições.

Público-alvo:
Procuradores/Pesquisadores
Institucionais e membros das
Comissões Próprias de Avaliação
das IES Católicas do Brasil e de
outras instituições interessadas.

Estimativa de participação:
Em média, 100 representantes
das IES.

Data:
10 de maio de 2022
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Câmara de Ensino Superior
Eventos Virtuais
De forma ágil, a ANEC apoia as IES associadas
quanto às principais inovações e mudanças do
setor. Nos eventos virtuais, especialistas trazem
novos olhares que contribuem na elaboração de
estratégias e implementação de diferentes rotinas.
Esses encontros são transmitidos ao vivo e ﬁcam
gravados nos canais da ANEC para posterior acesso.
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Câmara de Ensino Superior
Eventos Virtuais
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Evento

DATA

Encontro de PI's e CPA's

09/08/2022

Lives - Dia do EaD

29/11/2022

Lives - ENADE

Adiado - aguardando data

Encontro de Reitores e Diretores
das IES Católicas

aguardando data
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Câmara de Ensino Superior
Entregas de patrocínio

Jogos ANEC
Encontro
Nacional
- Cota única
de PIsR$
e CPAs
8.000,00
e Eventos virtuais - Cota única: R$ 8.000,00
●

●

●

●
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Inserção da logomarca do
patrocinador nas artes de divulgação
do evento nas redes sociais da ANEC.

●

Agradecimento ao patrocinador
realizado pela ANEC durante o
evento.

2 (dois) envios de e-mail marketing
pela ferramenta da ANEC com arte
citada no item anterior.

●

Vídeo promocional do patrocinador
no início ou no ﬁnal da realização do
evento, de acordo com a
programação construída pela ANEC
.
Disponibilidade de realizar contatos
comerciais dos participantes durante
o evento.

Envio da arte do evento com a
logomarca do patrocinador para os
grupos de Whatsapp da ANEC e
instituições congêneres.
Inserção da logomarca do
patrocinador no site da ANEC na área
divulgação do evento.

●

●

Apoio da ANEC em 1 (um)
evento virtual realizado pelo
patrocinador que seja de tema
e conteúdo de interesse da
associação.

●

Inserção da marca do
patrocinador na tela de
transmissão da live em caso de
eventos virtuais ou no fundo de
palco em caso de eventos
presenciais.
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Câmara de Educação Básica
Os eventos da Educação Básica focam no
desenvolvimento cognitivo, intelectual e
socioemocional, sendo pautados no
aprimoramento das competências proﬁssionais
dos educadores das escolas católicas.
Reunindo diretores, gestores pedagógicos,
proﬁssionais das equipes pedagógicas e
docentes que vivenciam o cenário da
escolarização básica, os encontros trazem temas
de extrema importância para a gestão
pedagógica das associadas, como: Políticas
Públicas da Educação Básica, Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), Novo Ensino Médio e
Educação Inclusiva.
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Câmara de Educação Básica
Dia ANEC
É o marco do início do ano letivo para as Instituições de Educação
Básica. Realizado pelos Conselhos Estaduais no primeiro trimestre do
ano, o Dia ANEC promove vários temas ao longo deste período. Com o
propósito de motivar os proﬁssionais da educação básica, bem como
contribuir para o planejamento anual das instituições associadas, o
Dia ANEC é um dos eventos mais esperado.
É um momento de formação e capacitação de educadores, reﬂexão
sobre as práticas educativas inovadoras e troca de experiências. Os
temas abordados nos Dias ANECs norteiam as instituições de
educação básica no planejamento pedagógico e contribuem para a
realização de atividades educativas ao longo do ano.

Público-alvo:
Diretores, professores,
coordenadores e gestores
pedagógicos das instituições
católicas de educação e ensino.

Estimativa de participação
dos Dias ANEC virtuais:
300 a 1.000 pessoas

Estimativa de participação
dos Dias ANEC presenciais:
300 a 800 a depender do espaço
de realização
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Câmara de Educação Básica
Dia ANEC
Evento

DATA

Presencial/Virtual

Dia ANEC PE
Tema: Educar para um novo humanismo e uma nova sociedade

24/01/2022

Virtual

Dia ANEC Ponta Grossa PR
Tema: Fala com sabedoria, ensina com amor

27/01/2022

Virtual

Dia ANEC ES
Tema: A educação católica a serviço da sociedade: a criação de múltiplos espaços tempos de
aprendizagem

28/01/2022

Virtual

Dia ANEC GO
Tema: Fraternidade, Educação e Pacto Educativo Global: contribuições da Escola Católica.

29/01/2022

Virtual

Dia ANEC PB
Tema: A Educação Católica a serviço da sociedade: reﬂexões e ações à luz do Pacto
Educativo

05/02/2022

Virtual

Dia ANEC SP Capital
Tema: As projeções para a educação básica nos próximos anos

10/02/2022

Virtual
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Câmara de Educação Básica
Dia ANEC
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Evento

DATA

Presencial/Virtual

Dia ANEC PR
Tema: Campanha da Fraternidade 2022

16/02/2022

Virtual

Dia ANEC SC
Tema: A educação católica a serviço da sociedade

23/02/2022

Virtual

Dia ANEC Campinas SP
Tema: A reorganização da escola e a criação de múltiplos espaços tempos de
aprendizagem

10/03/2022

Virtual

Dia ANEC MT
Tema: A educação católica a serviço da sociedade: reﬂexões e ações à luz do
Pacto Educativo Global

12/03/2022

Virtual
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Câmara de Educação Básica
Dia ANEC
Evento

DATA

Presencial/Virtual

Dia ANEC DF
Tema:- A educação católica a serviço da sociedade: reﬂexões e ações a luz do
Pacto Educativo Global

16/03/2022

Virtual

Dia ANEC MG
Tema: A reorganização da escola e a criação de múltiplos espaços e tempos
de aprendizagem

19/03/2022

Virtual

Dia ANEC PI
Tema: Pressuposto de aprendizagem e construção de vidas solidárias

24/03/2022

Virtual

Dia ANEC RS
Tema: Fraternidade e Educação
Lema: Fala com sabedoria, ensina com amor (Campanha da Fraternidade
2022)

26/03/2022

Virtual

Dia ANEC RJ
Tema: Humano amor de Deus

26/03/2022

Virtual

Dia ANEC CE
Tema: Pensar de novo: docência contemporânea e identitária

02/04/2022

Presencial -Colégio Santa Cecília (Av.
Senador Virgílio Távora, 2000 Aldeota, Fortaleza - CE, 60170-078)
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Câmara de Educação Básica
Dia ANEC
Evento

DATA

Presencial/Virtual

Dia ANEC AM
Tema: a deﬁnir

02/04/2022

cancelado

Dia ANEC MS
Tema: A Educação católica a serviço da sociedade. Reﬂexões e ações à luz do
Pacto Educativo Global

09/04/2022

Virtual

Dia ANEC PA
Tema: A educação católica a serviço da sociedade: reﬂexões e ações à luz do
Pacto Educativo Global

09/04/2022

Presencial - Colégio Marista Nossa
Senhora de Nazaré - Belém PA - Av. Nª
Nazaré, 902 - Nazaré, Belém - PA,
66040-143

Dia ANEC BA
Tema: A educação católica a serviço da sociedade: reﬂexões e ações à luz do
Pacto Educativo Global

14/05/2022

Virtual

Dia ANEC TO
Tema: A educação católica a serviço da sociedade: reﬂexões e ações à luz do
Pacto Educativo Global

05/02/2022

cancelado

33

ANEC - PORTFÓLIO DE EVENTOS

Câmara de Educação Básica
Dia ANEC
Evento

DATA

Presencial/Virtual

Dia ANEC RN (Natal)
Tema: Educar para um novo humanismo e uma nova sociedade

29/01/2022

cancelado

Dia ANEC Caicó RN
Tema: Educar para um novo humanismo e uma nova sociedade.

12/02/2022

cancelado

Dia ANEC MA
Tema: Os Projetos de vida e as premissas do Humanismo Solidário

Adiado - aguardando data

Virtual

06/08/2022

Presencial - Teatro do Colégio
Marista de Maceió - Rua
Geremias Porciúnculas, 58-170
- Farol, Maceió - AL

Dia ANEC AL
Tema: à deﬁnir
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Câmara de Educação Básica
Eventos presenciais e virtuais
Com os eventos presenciais e virtuais, conseguimos
acompanhar e levar aos membros das associadas os
assuntos de maior relevância da atualidade.
De acordo com o planejamento da câmara, as lives
são transmitidas no YouTube e Facebook da ANEC,
podendo ser acessadas posteriormente, pois
permanecem gravadas nas redes da Associação.
Os eventos presenciais estão previstos em alguns
estados com todos os cuidados que este momento
exige.
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Câmara de Educação Básica
Eventos virtuais
Evento

DATA

Webinar EB – 1º semestre:
Tema: Os caminhos curriculares e a formação do professor de Ensino Religioso

09/02/2022

1ª Super Tarde Pedagógica da Educação Básica
Temas serão deﬁnidos de acordo com as demandas do cenário/políticas educacionais de 2022 pelo GT Pedagógico Nacional

06/04/2022

Live de Educação Básica
Tema: A práxis pedagógica do território da Educação Infantil: resistências e diálogos possíveis

25/05/2022

Café Pedagógico da Educação Básica
Tema:: Letramento Digital e o futuro das escolas católicas; Cartograﬁa da Educação Católica: provocações, mudanças e
resistência; escolas para o fortalecimento da fé e da cidadania: currículos que geram vida

17/08/2022

Jornada Pedagógica da Educação
Tema: Redes em redes: o futuro das escolas católicas no território da educação

23 e 24/08/2022

2ª Super Tarde Pedagógica da Educação Básica
Temas serão deﬁnidos de acordo com as demandas do cenário/políticas educacionais de 2022 pelo GT Pedagógico Nacional

28/09/2022
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Câmara de Educação Básica
Eventos virtuais
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Evento

DATA

Café Pedagógico da Educação Básica
Tema:: Cartograﬁa da Educação Católica: provocações, mudanças e resistência

05/10/2022

Homenagem aos professores - ANEC RJ: tema à deﬁnir

14/10/2022

Café Pedagógico da Educação Básica:
Tema: Escolas para o fortalecimento da Fé e da Cidadania: currículos que geram vida

23/11/2022

Auto de Natal da ANEC

07/12/2022
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Câmara de Educação Básica
Seminário Estadual de Gestão Pedagógica
Este evento é realizado pelos Conselhos Estaduais da ANEC,
em cada unidade federativa, que responde ao compromisso da
Associação na formação continuada, tendo como princípio a
excelência acadêmica e a discussão de temáticas de relevância
para os gestores das instituições associadas. O Seminário tem
como objetivo aprofundar temas pertinentes à gestão
pedagógica que contribuam para a formação continuada dos
diretores, coordenadores, orientadores educacionais,
educadores e demais gestores das instituições associadas à
ANEC.

Público-alvo:
Diretores educacionais,
Coordenadores pedagógicos,
Gestores das instituições
associadas, Analistas
educacionais das
mantenedoras.
Estimativa de participação:
Em média 100 colaboradores das
associadas por estado.
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Câmara de Educação Básica
Seminários Estaduais de Gestão Pedagógica
Evento

DATA

Presencial/Virtual

Seminário Estadual de Gestão Pedagógica - ANEC PA
Tema: Gestão Curricular e Projeto de Vida: Educar para uma nova economia e uma nova
sociedade

20/08/2022

Presencial - Colégio
Gentil - Belém Pa

Seminário Estadual de Gestão Pedagógica - ANEC SP
Tema: à deﬁnir

01/06/2022

Presencial - Colégio
Madre Cabrini - São
Paulo SP

Seminário Estadual de Gestão Pedagógica - ANEC AM
Tema: Gestão curricular e projeto de vida: Educar para uma nova economia e uma nova
sociedade

06/08/2022

Presencial - Colégio
Adalberto do Valle Manaus AM

Seminário Estadual de Gestão Pedagógica - ANEC BA
Tema: Gestão Curricular e Projeto de Vida: Educar para uma nova economia e uma nova
sociedade

22/07/2022

Presencial - Colégio
Salesiano Salvador BA

Seminário Estadual de Gestão Pedagógica - ANEC GO
Tema: Encontro Educação e Transformação

01/08/2022

Virtual
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Câmara de Educação Básica
Seminários Estaduais de Gestão Pedagógica
Evento

DATA

Presencial/Virtual

Seminário Estadual de Gestão Pedagógica - ANEC PI
Tema: Gestão Curricular e Projeto de Vida: Educar para uma nova economia e uma nova
sociedade

10/09/2022

Presencial - Colégio
Diocesano - Teresina - PI

Seminário Estadual de Gestão Pedagógica - ANEC MT
Tema: à deﬁnido (sugestão saúde emocional dos professores)

24/09/2022

à deﬁnir

Seminário Estadual de Gestão Pedagógica - ANEC RN
Tema: à deﬁnir

11/11/2022

Presencial - Colégio
Marista - Natal RN

Seminário Estadual de Gestão Pedagógica - ANEC RJ
Tema: Gestão Curricular e Projeto de Vida: Educar para uma nova economia e uma nova
sociedade

22/11/2022

Presencial - Algum
restaurante da Zona Sul
do Rio de Janeiro

Seminário Nacional de Gestão Pedagógica

21/09/2022

Virtual
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Câmara de Educação Básica
Entregas de patrocínio

Eventos Presenciais, Virtuais, Dia ANEC e Seminário Estadual de Gestão Pedagógica
Cota única: R$ 8.000,00
●

●

●

●
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Inserção da logomarca do
patrocinador nas artes de divulgação
do evento nas redes sociais da ANEC.

●

Agradecimento ao patrocinador
realizado pela ANEC durante o
evento.

2 (dois) envios de e-mail marketing
pela ferramenta da ANEC com arte
citada no item anterior.

●

Vídeo promocional do patrocinador
no início ou no ﬁnal da realização do
evento, de acordo com a
programação construída pela ANEC
.
Disponibilidade de realizar contatos
comerciais dos participantes durante
o evento.

Envio da arte do evento com a
logomarca do patrocinador para os
grupos de Whatsapp da ANEC e
instituições congêneres.
Inserção da logomarca do
patrocinador no site da ANEC na área
divulgação do evento.

●

●

Apoio da ANEC em 1 (um)
evento virtual realizado pelo
patrocinador que seja de tema
e conteúdo de interesse da
associação.

●

Inserção da marca do
patrocinador na tela de
transmissão da live em caso de
eventos virtuais ou no fundo de
palco em caso de eventos
presenciais.

ANEC - PORTFÓLIO DE EVENTOS

Setor de Animação Pastoral
Seminário Estadual da Pastoral
Estes seminários aprofundam temas pertinentes à ação
Pastoral com enfoque na renovação e atualização de
metodologias pedagógico-pastorais das associadas. O intuito é
agregar novas perspectivas na gestão das instituições católicas;
propiciar debates; fomentar ações concretas que consolidem
temas discutidos no âmbito das instituições católicas; socializar
práticas e fazer registros escritos sobre as discussões realizadas;
divulgar a ANEC nas unidades federativas; e zelar pela
excelência do processo de evangelização a partir das Linhas de
Ação Pastoral da ANEC. Os Seminários Estaduais são uma
oportunidade ímpar de troca de contatos, construção de
networking e formação aprofundada, sempre atraindo um
público interessado e aberto às propostas e iniciativas.
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Público-alvo:
Agentes de pastoral, gestores e
assessores das associadas à ANEC.
Estimativa de participação:
Em média 100 colaboradores das
associadas por estado.
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Setor de Animação Pastoral
Seminários Estaduais de Pastoral
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Evento

DATA

Presencial/Virtual

Seminário Estadual de Pastoral - ANEC TO
Tema: Espiritualidade Ecológica: formar o olhar para ver a criação de Deus

12/05/2022 adiado (sem data)

Virtual

Seminário Estadual de Pastoral - ANEC BA
Tema: à deﬁnir

13/05/2022 adiado (sem data)

Virtual

Seminário Estadual de Pastoral - ANEC PB
Tema: à deﬁnir

20 e 21/05/2022 adiado (sem data)

Presencial

Seminário Estadual de Pastoral - ANEC RS
Tema: Educar para um novo humanismo e uma nova sociedade

27/05/2022 adiado (sem data)

Virtual

Seminário Estadual de Pastoral - ANEC GO
Tema: A morte de uma geleira

03/06/2022

Presencial - Teatro Madre
Esperança Garrido - Goiânia
Go

Seminário Estadual de Pastoral - ANEC AM
Tema: A deﬁnir

20/08/2022

Presencial e Virtual - local à
deﬁnir
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Setor de Animação Pastoral
Seminários Estaduais de Pastoral
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Evento

DATA

Presencial/Virtual

2º Seminário Estadual de Pastoral - ANEC GO
Tema: Condições Emocionais dos Professores e Alunos

14/09/2022

Virtual

Seminário Estadual de Pastoral - ANEC RJ
Tema: a deﬁnir

15/09/2022

Presencial - Colégio
Vicentino da Imaculada
Conceição - Botafogo RJ

Seminário Estadual de Pastoral - ANEC PI

24/09/2022

à deﬁnir

Seminário Estadual de Pastoral - ANEC GO
Tema: Encontro Educação e Espiritualidade

19/10/2022

Virtual

Seminário Estadual de Pastoral - ANEC MS
Tema: a deﬁnir

20/10/2022

Presencial

Seminário Estadual de Pastoral - ANEC PR
Tema: a deﬁnir

21/10/2022

à deﬁnir
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Setor de Animação Pastoral
Seminários Estaduais de Pastoral
Evento

DATA

Presencial/Virtual

Seminário Estadual de Pastoral - ANEC PA
Tema: Gestão Humanizada e a potencialização dos resultados das Instituições de Ensino

19/03/2022 - adiado
(sem data)

Presencial

Seminário Estadual de Pastoral - ANEC ES
Tema: Aplicabilidade da CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI DO PAPA FRANCISCO no ambiente
escolar

31/03/2022 - adiado
(sem data)

Virtual
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Setor de Animação Pastoral
Virtuais
Evento
Encontro nacional da Campanha da Fraternidade
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DATA
19/01/2022

Encontro de Formação para a Campanha da Fraternidade - ANEC RN

25/02/2022 - adiado
(sem data)

Encontro de Formação para a Campanha da Fraternidade - ANEC SC

03/05/2022 - adiado
(sem data)

Encontro Estadual de Formação para a Campanha da Fraternidade ANEC SC

19/11/2022

ANEC - PORTFÓLIO DE EVENTOS

Setor de Animação Pastoral
Entregas de patrocínio

Seminários Estaduais de Pastoral / Eventos virtuais ou presenciais - Cota única: R$ 8.000,00
●

●

●

●
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.

Inserção da logomarca do
patrocinador nas artes de divulgação
do evento nas redes sociais da ANEC.

●

Agradecimento ao patrocinador
realizado pela ANEC durante o
evento.

2 (dois) envios de e-mail marketing
pela ferramenta da ANEC com arte
citada no item anterior.

●

Vídeo promocional do patrocinador
no início ou no ﬁnal da realização do
evento, de acordo com a
programação construída pela ANEC.

Envio da arte do evento com a
logomarca do patrocinador para os
grupos de Whatsapp da ANEC e
instituições congêneres.
Inserção da logomarca do
patrocinador no site da ANEC na área
divulgação do evento.

●

Disponibilidade de realizar contatos
comerciais dos participantes durante
o evento

●

Apoio da ANEC em 1 (um)
evento virtual realizado pelo
patrocinador que seja de tema
e conteúdo de interesse da
associação.

●

Inserção da marca do
patrocinador na tela de
transmissão da live em caso de
eventos virtuais ou no fundo de
palco em caso de eventos
presenciais.

ANEC - PORTFÓLIO DE EVENTOS

Intercâmaras
Seminário Nacional da Educação Católica - Virtual
Na perspectiva de humanizar a educação, colocando a pessoa no centro
deste processo, em um quadro de relações que compõem uma
comunidade viva, interdependente, vinculada a um destino comum, a
ANEC realiza o Seminário Nacional de Gestão.
O evento é um espaço de discussão, formação e proposição e tem como
principais objetivos: ampliar o apoio a gestão das associadas, trazendo
temas para reﬂexão, agregando novas perspectivas na gestão das
instituições católicas; fortalecer a gestão das instituições católicas
associadas a ANEC; fomentar ações concretas consolidando 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.
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Público-alvo:
Presidentes, reitores,
diretores, gestores,
ecônomos, coordenadores,
contadores, assistentes
sociais e advogados das
instituições associadas da
ANEC e convidados.

Estimativa de
participação:
200 a 500 pessoas

Data:
26 de setembro de 2022
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Evento Intercâmaras
Fórum Nacional de Educação Católica
Este evento é organizado pelas Câmaras de Educação Básica,
Ensino Superior e Mantenedoras, além do Setor de Animação
Pastoral. Neste Fórum, a proposta é ampliar a reﬂexão em torno
dos eixos políticos, gestão, inovação e legislação que envolvem a
educação como um todo. O encontro norteia as instituições de
educação quanto à educação no Brasil, pois é neste espaço que
deﬁnimos o futuro da Educação Católica. O Fórum também tem
como objetivo promover a troca de ideias e experiências para
colocar em prática o documento “Linhas de Ações da Pastoral'' e
discutir metodologias e estratégias de evangelização que
servirão de guia para as instituições.
Durante o Fórum Nacional de Educação Católica, acontece
também, no segundo dia, a Assembleia Geral Ordinária. Dessa
forma, o encontro reúne, ao menos, reitor ou diretor da
instituição e mais 3 de seus membros de cada estado.
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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 e convidados, agentes de Pastoral

que atuam nas escolas, IES e obras
sociais católicas, agentes de Pastoral e
colaboradores ligados à CNBB com o
foco na Educação e Cultura.

Estimativa de participação:
300 pessoas.

Data:
14 e 15 de junho de 2022

ANEC - PORTFÓLIO DE EVENTOS

Evento intercâmaras
Entregas de patrocínio

Fórum Nacional de Educação Católica - Cota única R$ 10.000,00
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●

Inserção do vídeo institucional do
patrocinador de até 2 minutos em um
dos intervalos do evento;

●

Logomarca do patrocinador em 4 (quatro)
envios de e-mail marketing com
divulgação do evento;

●

Agradecimento ao patrocinador
realizado pela ANEC durante o evento;

●

Inserção da marca do patrocinador nos
crachás do evento;

●

Inserção da logomarca do patrocinador
nas ações de divulgação dos eventos
nas redes sociais;

●

1 (um) anúncio publicitário do
patrocinador em meia página de 1 (uma)
edição na Revista EDUCANEC;

●

Envio de 1 (um) folder eletrônico do
patrocinador para o e-mail dos
participantes, (envio feito pela ANEC);

●

Inserção de folder institucional do
patrocinador na pasta do evento (limitado
ao formato A4 e máximo de 4 folhas);

●

Inserção da marca do patrocinador
no site do evento;

●

Inserção da logomarca do
patrocinador em folder impresso
para divulgação nos eventos em
que tiver o folder.
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Evento intercâmaras
Entregas de patrocínio

Fórum Nacional de Educação Católica - Merchandising opcional
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●

Inserção da marca do patrocinador na ﬁta do
crachá dos participantes (confecção e custo
do patrocinador) - R$ 5.000,00

●

Inserção da marca do patrocinador na bolsa
do evento (confecção e custo do
patrocinador) - R$ 5.000,00

●

Inserção da marca do patrocinador no crachá
(no máximo 3 logomarcas) - R$ 5.000,00

●

Inserção da marca do patrocinador no fundo
de palco do evento - R$ 10.000,00

●

Inserção de capa para encosto da cadeira
com marca do patrocinador no auditório
central (confecção e custo do patrocinador) R$ 6.000,00

●

Inserção da marca do patrocinador na porta
de entrada do evento - R$ 10.000,00
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Eventos intercâmaras

Congresso Nacional de Educação Católica 2023
Centro de Convenções - Salvador BA
Maior evento da ANEC e o maior de educação católica no
Brasil, acontece a cada dois anos e reúne todos os segmentos do
setor. Em quatro dias de Congresso, a programação traz nomes
nacionais e internacionais para participar das mais diversas
palestras, fóruns, apresentações de oﬁcinas, sessões de
comunicações cientíﬁcas e pôsteres. Para otimizar algumas
discussões, também são criadas salas temáticas para cada área
da educação. Em 2023 acontecerá na cidade de Salvador, Bahia.
Reserve já seu estande e sua cota de patrocínio
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Público-alvo:
Presidentes, reitores,
diretores, gestores
pedagógicos das
instituições de ensino,
gestores administrativos,
professores, pesquisadores
e alunos do ensino superior
e de educação básica.
Estimativa de participação:
1.500 a 2.000 pessoas
Data:
29, 30 de junho e 1 de julho de
2023
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Eventos voltados para todas as câmaras
ExpoANEC
Estruturada como uma feira de exposições, a
ExpoANEC, faz parte dos dois maiores eventos da
associação: Uma vez ao ano Fórum Nacional de
Mantenedoras (2022 standes esgotados) e e de dois
em dois anos no Congresso Nacional de Educação
Católica (2023 em Salvador, BA, faça a reserva de
seu estande). São mais de 1.000m² de área destinada
aos estandes que colocam a marca das empresas
parceiras onde praticamente todas as pessoas do
setor estão. É a oportunidade de dar visibilidade e
também vender produtos e serviços.
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Público-alvo:
Presidentes de Mantenedoras,
Reitores, Diretores e Rede e de
Colégios, professores,
assessores e alunos e
convidados.
Data:
14 e 15 de junho/2022
Durante o Fórum Nacional de
Educação Católica
29, 30 de junho e 1 de julho de
2023
Durante o Congresso Nacional
de Educação Católica
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Evento intercâmaras
Entregas de patrocínio

ExpoANEC / Estande R$ 9.000,00
●

●

●
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Inserção da marca do
EXPOSITOR/PATROCINADOR no sítio do
Evento
Disponibilização do espaço físico ao
EXPOSITOR para montagem de stand na feira
do Fórum Nacional de Mantenedoras e
Assembleia Geral Ordinária e Eletiva da ANEC
(inclusa a montagem básica do stand )
2 Credenciais de EXPOSITOR (representantes,
divulgadores e expositores) por stand , como
cortesia

●

Distribuição de brindes e materiais gráﬁcos
durante o evento nos stands do EXPOSITOR

●

Realização de sorteios nos stands do
EXPOSITOR

●

Utilização do sistema de bipagem de crachá
pelo EXPOSITOR

ANEC - PORTFÓLIO DE EVENTOS

Revista EDUCANEC
Esta é uma das principais publicações da ANEC.
Com 4 edições anuais, de 10 mil exemplares cada, a
revista alcança as mais de 1.500 associadas, Órgãos
Governamentais e não-Governamentais,
parlamentares da esfera federal, Dioceses e
instituições diretamente relacionadas à Educação,
Assistência e Saúde. Seu objetivo é divulgar ações,
projetos, debates sobre as políticas públicas e temas
de relevância para o setor.

55

ANEC - PORTFÓLIO DE EVENTOS

Revista EDUCANEC
Para os patrocinadores dos eventos da ANEC, é a chance de ter a marca vista por todos esses
públicos. Conﬁra os espaços publicitários e valores da Revista EDUCANEC.
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Formato de anúncios

Edições e valores

Página Dupla

1 edição: R$ 6.500,00
2 edições: R$ 12.000,00
3 edições: R$ 17.500,00
4 edições: R$ 22.000,00

Página Dupla
Determinada

1 edição: R$ 7.000,00
2 edições: R$ 13.000,00
3 edições: R$ 19.000,00
4 edições: R$ 26.000,00

Página Simples

1 edição: R$ 4.000,00
2 edições: R$ 7.000,00
3 edições: R$ 10.000,00
4 edições: R$ 12.500,00

ANEC - PORTFÓLIO DE EVENTOS

Revista EDUCANEC
Para os patrocinadores dos eventos da ANEC, é a chance de ter a marca vista por todos esses
públicos. Conﬁra os espaços publicitários e valores da Revista EDUCANEC.
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Formato de anúncios

Edições e valores

1/2 Página

1 edição: R$ 3.000,00
2 edições: R$ 4.000,00
3 edições: R$ 6.000,00
4 edições: R$ 8.000,00

2ª CAPA

1 edição: R$ 7.000,00
2 edições: R$ 13.000,00
3 edições: R$ 19.000,00
4 edições: R$ 26.000,00

ANEC - PORTFÓLIO DE EVENTOS

Seja um patrocinador!
O time ANEC se empenha para levar eventos únicos
às suas associadas. Temos a certeza de que esses
encontros são solos férteis para conhecimento e
também novos negócios para quem decide investir
em nossa programação.
O que temos visto ao longo desses anos são marcas
encontrando um público extremamente seleto e
entrando em contato com mais de mil das maiores
instituições de ensino do país.
Se você quer fazer parte dessa história, estamos
inteiramente à disposição para tirar suas dúvidas e
indicar o caminho mais estratégico para a sua
empresa.
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Para se tornar um patrocinador, entre em contato direto
com o nosso Secretário Executivo Guinartt Diniz por meio
do e-mail: secretarioexecutivo@anec.org.br ou por meio
do celular 61 99370 1895

