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Boas-vindas

Prezado patrocinador,

Em nosso Portfólio de Patrocínio você vai 
conhecer a atuação da Associação 
Nacional de Educação Católica do Brasil 
(ANEC) em favor de uma educação de 
excelência.  Unir-se à ANEC é a 
oportunidade de apresentar sua marca 
para importantes instituições do setor da 
educação católica, o que proporcionará 
maior visibilidade junto aos tomadores de 
decisão.
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A fim de facilitar a sua navegação pela 
programação e modalidade de evento 
(presenciais, virtuais e híbridos), apresentamos o 
Portfólio segmentado por meio das Câmaras de 
Mantenedoras, Ensino Superior, Educação Básica 
e, do Setor de Animação Pastoral, além dos, 
eventos nacionais e estaduais e por fim o 
público-alvo de cada evento. Desta forma a 
escolha e o investimento será mais assertivo,  
estratégico e alinhado com o segmento e público 
em que sua empresa almeja. 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 REPRESENTAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO CATÓLICA 

NO BRASIL
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A voz da educação 
católica no Brasil

A ANEC é a associação que representa 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. 

Constituída 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 do projeto 
de formação.
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Como a ANEC é organizada?

Câmara de Mantenedoras 
saiba mais aqui

Câmara de Ensino Superior 
Saiba mais aqui

Câmara de Educação Básica 
Saiba mais aqui

Setor de Animação Pastoral 
Saiba mais aqui 

Conselhos Estaduais 
Saiba mais aqui 

https://anec.org.br/mantenedoras/
https://anec.org.br/ensino-superior/
https://anec.org.br/educacao-basica/
https://anec.org.br/pastoral/
https://anec.org.br/sobre/estrutura-organizacional/#escritorio-nacional
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EVENTOS NACIONAIS
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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 
três dias de Congresso, a programação traz nomes nacionais e 
internacionais para ministrar temas atuais do segmento educacional. 
Além das palestras centrais, foram preparadas mais de treze salas 
temáticas, onde serão apresentados temas que proporcionarão as 
mais diversas experiências aos participantes. Será realizada ainda a 
Expoanec 2023, uma feira voltada para produtos e serviços 
educacionais. Mais do que o estandes, a feira conta  com um auditório 
exclusivo para os expositores, onde acontecerão palestras e 
apresentações paralelas à programação oficial do congresso. O 
objetivo é proporcionar novas experiências por meio das empresas 
expositoras da ExpoANEC 2023. O Congresso acontecerá na cidade de 
Salvador, Bahia, nos dias 29, 30 junho e 1 de julho de 2023, no Centro 
de Convenções de Salvador. O espaço destinado para o Congresso é de 
mais de 10 mil m², sendo 5 mil m² da ExpoANEC.
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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

Congresso Nacional de 
Educação Católica 2023 

Data/Local:
29, 30 de junho e 1 de julho de 
2023
Centro de Convenções - 
Salvador BA
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Estruturada como uma feira de exposição de 
produtos e serviços voltado para o mercado 
educacional, a ExpoANEC, faz parte dos dois maiores 
eventos da associação: Uma vez ao ano Fórum 
Nacional de Mantenedoras e de dois em dois anos 
no Congresso Nacional de Educação Católica (2023 
em Salvador, BA). A ExpoANEC 2023 terá 
aproximadamente de 5.000m² de área para 
estandes, serão mais de 150 estandes, 
proporcionando uma visibilidade ímpar perante as 
instituições católicas de todo o Brasil. 

Público-alvo:
Presidentes de Mantenedoras, 
Reitores, Diretores e Rede e de
Colégios, professores, 
assessores e alunos e 
convidados.

ExpoANEC

Data:
29, 30 de junho e 1 de julho de 
2023
Durante o Congresso Nacional 
de Educação Católica
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● Inserção da marca do EXPOSITOR no sítio do 
Evento

● Disponibilização do espaço físico ao 
EXPOSITOR para montagem de stand na 
Expoanec 

● 2 Credenciais de Expositor por estande 
adquirido  (representantes, divulgadores e 
expositores)

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

● Realização de sorteios nos stands do 
Expositor

ExpoANEC 
Estande de 9m²: R$ 25.000,00
Entregas ao expositor



EVENTOS POR CÂMARA
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Cota única: R$ 15.000,00

Entregas de patrocínio
As entregas abaixo referem-se a todos os eventos das respectivas câmaras

1. Inserção da logomarca do patrocinador no card de divulgação do evento nas redes sociais da ANEC.

2. 2 (dois) envios de e-mail marketing pela ferramenta da ANEC com o card citado no item anterior.

3. Envio do card do evento com a logomarca do patrocinador para os grupos de Whatsapp da ANEC e instituições congêneres. 

4. Inserção da logomarca do patrocinador no site da ANEC na área de divulgação do evento.

5. Agradecimento ao patrocinador realizado pela ANEC durante o evento.

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

7. 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. 



CÂMARA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA
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DIA ANEC - ESTADUAIS

Os Dias ANEC são o marco do início do ano letivo para as Instituições 
de Educação Básica. Este evento é realizado pelos Conselhos 
Estaduais no primeiro trimestre do ano. 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. É um momento de formação e capacitação de 
educadores, reflexão sobre as práticas educativas inovadoras e troca 
de experiências. Este  é um dos eventos mais esperados 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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DIA ANEC

Evento DATA Presencial/Virtual

DIA ANEC ES 26/01/2023 Presencial

DIA ANEC RN 28/01/2023 Presencial

DIA ANEC MA 11/02/2023 Presencial

DIA ANEC AM 11/02/2023 Presencial

DIA ANEC PA 11/02/2023 Presencial

DIA ANEC AL 04/03/2023 Presencial

Dia ANEC São Paulo  SP 04/03/2023 Presencial

DIA ANEC DF 07/03/2023 Presencial

DIA ANEC PB 10/03/2023 Virtual

DIA ANEC SC 11/03/2023 Presencial
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DIA ANEC

Evento DATA Presencial/Virtual

DIA ANEC MT 11/03/2023 Híbrido

DIA ANEC Santa Maria - RS 11/03/2023 Presencial

DIA ANEC MG 18/03/2023 a definir

DIA ANEC MS 18/03/2023 Virtual

DIA ANEC PI 18/03/2023 Presencial

DIA ANEC PR 22/03/2023 Virtual

Dia ANEC Campinas SP 22/03/2023 Presencial

DIA ANEC RJ 25/03/2023 Presencial
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DIA ANEC

Evento DATA Presencial/Virtual

Dia ANEC Porto Alegre RS 25/03/2023 Presencial

DIA ANEC Caxias do Sul - RS 25/03/2023 Presencial

DIA ANEC CE 01/04/2023 Presencial

DIA ANEC - TO 07/10/2023 Presencial

DIA ANEC GO
28/01/2023 ou 

04/02/2023
Presencial

DIA ANEC Campos dos Goytacazes ANEC RJ Maio de 2023 Presencial

DIA ANEC PE
última semana de 

janeiro/2023 a definir
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Formações presenciais e virtuais

Com as formações realizadas nas modalidades  
presenciais e virtuais, conseguimos levar aos 
representantes das associadas os assuntos de maior 
relevância da atualidade para a educação básica. 

As formações virtuais são realizadas por meio da 
plataforma própria e transmitida no  YouTube e 
Facebook da ANEC. As formações virtuais ficam 
gravadas nestes canais podendo ser acessadas 
posteriormente.

As Formações presenciais são realizadas tanto no 
âmbito nacional como no estadual, é uma 
modalidade tradicional mas que busca inovação na 
dinâmica e metodologia, nesta modalidade é 
possível uma interação maior com os 
representantes. 
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Formações 

Evento DATA Presencial/
Virtual

Curso Usando uma Abordagem  Práticas Essenciais para Melhorar as Oportunidades de Aprendizagem 
(Evento Nacional) 20 e 21/02/2023 Virtual

Super Tarde Pedagógica (Evento Nacional) 12/04/2023 Virtual

Dia do EDUCAR ANEC - ANEC PA 26/08/2023 a definir

Homenagem ao Dia dos Professores (Evento Nacional) 04/10/2023 Virtual

Homenagem aos professores ANEC RJ 09/10/2023 Virtual

Auto de Natal (Evento Nacional) 06/12/2023 Virtual
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Esta formação é realizada 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 pedagógicos 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.

Seminário Estadual de Gestão 
Pedagógica



ANEC PORTFÓLIO DE PATROCÍNIO

21

Seminários Estaduais de Gestão Pedagógica

Evento DATA Presencial/Virtual

Seminário Estadual de Gestão Pedagógica ANEC GO 1 16/03/2023 Virtual

Seminário Estadual  de Gestão Pedagógica ANEC SP 22/03/2023 Virtual

Seminário Estadual de Gestão Pedagógica ANEC PR 26/04/2023 Virtual

Seminário Estadual de Gestão Pedagógica ANEC GO 2 18/05/2023 Virtual

Seminário Estadual de Gestão Pedagógica ANEC MG 30/09/2023 a definir

Seminário Estadual de Gestão Pedagógica ANEC RS Maio ou Setembro/2023 a definir

Seminário Estadual de Gestão Pedagógica ANEC PE Agosto/2023 a definir

Seminário Estadual de Gestão Educacional ANEC RJ Novembro de 2023 a definir



CÂMARA DE
ENSINO SUPERIOR
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O Fórum de Reitores e Dirigentes é um espaço 
permanente de debate, interação e trocas entre a 
alta liderança das IES Católicas. O encontro anual do 
Fórum de Reitores e Dirigentes das IES Católicas 
consolida este espaço propiciando um momento 
único de networking e aprofundamento das 
principais questões que tocam o cotidiano na gestão 
acadêmica e administrativa da educação superior. 
Dessa forma, o evento é um espaço muito seleto e de 
alta representatividade institucional, uma vez que 
dele participam os principais atores das decisões de 
gestão das universidades católicas.

Público-alvo:
Reitores, diretores de IES, 
vice-reitores, pró-reitores e 
representantes legais das IES 
Católicas.

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

Encontro Anual do Fórum de Reitores 
e Dirigentes de IES Católicas

Data: 
09/11/2023
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Este é um dos principais caminhos que a ANEC 
utiliza para atualizar as Instituições de Ensino 
Superior (IES) das principais tendências de 
mercado, gestão acadêmica, marketing 
educacional e processos regulatórios. Para 2023 
estão programadas duas edições: o Workshop de 
Alta Liderança focado em reitores, pró-reitores e 
coordenadores das IES e o Workshop de 
Captação visando contribuir com as equipes de 
captação, comunicação e coordenações de curso. 

Público-alvo:
Reitores, vice-reitores, pró-reitores, 
coordenadores, procuradores 
institucionais, lideranças 
educacionais, equipes de captação 
e marketing.

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

Workshops do Ensino Superior - 
Alta liderança educacional e Captação 

Datas: 
23/05/2023
14/09/2023



ANEC PORTFÓLIO DE PATROCÍNIO

25

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 estratégias. Esses 
encontros são transmitidos ao vivo e ficam gravados nos canais da 
ANEC para posterior acesso.

Evento DATA Modalidade

Workshop de captação 14/09/2023 Híbrido

Painel de inteligência estratégica das IES 
Católicas 25/10/2023 Virtual

Dia do EaD 27/11/2023 Virtual

Encontro Nacional de Procuradores 
Institucionais (PIs) e Comissões Próprias de 
Avaliação (CPAs) - virtual

13/06/2023 Virtual



CÂMARA DE
MANTENEDORAS
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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 500 gestores  das 
associadas

Seminários Estaduais de Gestão
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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.

Seminários Estaduais de Gestão
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Evento DATA Modalidade

Seminário Estadual de Gestão ANEC PA 02 e 03 de 06/2023 Presencial

Seminário Estadual de Gestão ANEC GO 1 10/08/2023 Virtual

Seminário Estadual de Gestão de Mantenedoras ANEC MG 12/09/2023 a definir

Seminário Estadual de Gestão ANEC PR 12/09/2023 Híbrido

Seminário Estadual de Gestão ANEC MS 20/09/2023 Virtual

Seminário Estadual de Gestão ANEC GO 2 26/10/2023 Virtual

Seminário Estadual de Gestão ANEC RS Agosto de 2023 a definir

Seminário Estadual de Gestão ANEC PE Maio de 2023 a definir

Seminários Estaduais de Gestão
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Evento DATA Modalidade

Fórum de Educadores Sociais ANEC SP 14/04/2023 a definir

Encontro das Equipes Administrativas - ANEC PA 21/06/2023 a definir

Live Assistente Sociais da ANEC RS Agosto de 2023 a definir

Seminário Estadual de Assessores - ANEC SP a definir a definir

Outros eventos de Mantenedoras



SETOR DE
ANIMAÇÃO PASTORAL
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O objetivo dos Seminários é aprofundar temas pertinentes à ação 
Pastoral Educacional com enfoque na renovação das metodologias 
pedagógico-pastorais das associadas. O intuito é agregar novas 
perspectivas na gestão das instituições católicas; propiciar debates; 
fomentar ações concretas que possa consolidar temas discutidos no 
âmbito das instituições católicas; socializar práticas para 
proporcionar registros escritos sobre as discussões realizadas; e zelar 
pela excelência do processo de evangelização a partir das Linhas de 
Ação Pastoral da ANEC. 

Público-alvo:
Agentes de pastoral, gestores, 
coordenadores pedagógicos, 
professores e assessores das
 associadas à ANEC.

Seminários Estaduais da Pastoral

Estimativa de participação:
Em média 100 colaboradores das 
associadas por estado.
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Evento DATA Presencial/Virtual

Seminário Estadual de Pastoral ANEC GO 02/02/2023 Virtual

Seminário Estadual de Pastoral ANEC RN 11/02/2023 a definir

Seminário Estadual de Pastoral ANEC SP 10/05/2023 a definir

Seminário Estadual de Pastoral ANEC PA 27/05/2023 a definir

Seminário Estadual de Pastoral ANEC RJ 15/06/2023 a definir

Seminário Estadual de Pastoral ANEC MG 30/08/2023 a definir

Seminário Estadual de Pastoral ANEC PR 22/09/2023 Presencial

Seminário Estadual de Pastoral ANEC ES 26/10/2023 a definir

Seminário Estadual de Pastoral ANEC MS 09/11/2023 Virtual

Seminários Estaduais de Pastoral
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Evento DATA Presencial/Virtual

Seminário Estadual de Pastoral ANEC GO 09/11/2023 Virtual

Seminário Estadual de Pastoral ANEC PE mês de agosto/2023 a definir

Seminários Estaduais de Pastoral



EDUCANEC
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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. 

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

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

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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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 decidir fazer parte dessa história, estamos 
inteiramente à disposição para tirar suas dúvidas e 
indicar o caminho mais estratégico para a sua 
empresa.

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
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Comunicação

A ANEC acredita que, para aprimorar a relação com suas 
associadas, a comunicação é fundamental. Por isso, a 
Associação vem intensificando seu trabalho nesta área e 
ampliando os canais de comunicação. O objetivo é conversar 
melhor com as instituições e seus membros, divulgar os 
trabalhos da ANEC e projetos das associadas. 

Onde encontrar a ANEC 
Site:
 https://anec.org.br/
Facebook: 
https://www.facebook.com/educacaocatolica 
Instagram: 
https://www.instagram.com/anecbrasil/ 

LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/anec-brasil/ 
YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCHImcF5GV5b7q
sKPibboVeg 

https://anec.org.br/
https://www.facebook.com/educacaocatolica
https://www.instagram.com/anecbrasil/
https://www.linkedin.com/company/anec-brasil/
https://www.youtube.com/channel/UCHImcF5GV5b7qsKPibboVeg
https://www.youtube.com/channel/UCHImcF5GV5b7qsKPibboVeg


Para saber mais sobre  a 
Associação Nacional de 
Educação Católica do Brasil, 
basta acessar o site 
anec.org.br
ou acompanhar as redes sociais.

https://anec.org.br/

