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Apresentação
Desde o início de sua história, em 1943, a Campanha 

Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) se mantém 
como referência no mercado educacional, atuando 
como impulsionadora do desenvolvimento social e 
econômico das regiões onde está inserida.

No início de tudo, nosso trabalho era concentrado na 
democratização do acesso ao ensino para os brasileiros 
em uma época marcada por um quatro crítico de oferta 
precária da educação básica para a população.

Mais de sete décadas depois e já com a atuação 
consolidada e ativa em 17 estados e no Distrito Federal, 
a CNEC segue reafirmando, diariamente, sua missão de 
formar cidadãos para a vida. Para isso, trabalhamos no 
desenvolvimento de projetos sustentáveis e inovadores, 
que priorizam a promoção de alunos, famílias e 
comunidades. Nossos valores e diferenciais continuam 
norteando o exercício das atividades desenvolvidas pela 
instituição e, assim, seguimos atuando efetivamente no 
desenvolvimento de novas tecnologias e prezando pelo 
desenvolvimento de habilidades que contribuam para a 
construção de um mundo mais justo e melhor.

No Relatório Social de 2020, a CNEC apresenta 
a compilação dos investimentos realizados e dos 
principais resultados obtidos no período de 1º de janeiro 
a 31 de dezembro de 2020 em todas as unidades de 
negócios que integram a rede: Educação Básica, 
Educação Superior, Educação a Distância, Sistema de 
Ensino CNEC, Editora e Gráfica.

Informações complementares aos textos e imagens 
divulgadas nesta publicação podem ser consultadas no 
site da CNEC, no endereço http://www.cnec.br

Boa leitura!
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Um sonho iniciado há 77 anos que democratizou a educação e mudou a vida de 

milhares de brasileiros.

A CNEC nasceu do desejo de um homem, o professor Felipe Tiago Gomes, de 

levar o conhecimento para aqueles que não possuíam condições de tê-lo em uma 

época em que a formação básica ainda era considerada um privilégio para poucos. 

Nesse contexto, foram necessários diversos esforços tanto por parte do professor 

Felipe Tiago quanto de todos que apoiaram e contribuíram para viabilizar a criação 

e realização da Campanha do Ginasiano Pobre, que, anos mais tarde, passou a ser 

conhecida como Campanha Nacional de Escolas da Comunidade.

Com o cerne do compromisso constituído na oferta de educação de qualidade 

para todos, a CNEC, em seu caráter filantrópico, investe anualmente em gratuidade 

para que alunos de todo o país possam realizar o sonho de estudar e ter acesso a 

uma educação completa e de excelência. Tal motivação fez com que a instituição 

expandisse seu leque de serviços e incluísse no Sistema de Ensino CNEC programas 

que contribuem para a formação completa do estudante, assegurando, assim, a 

aquisição de habilidades e competências necessárias no mundo em que vivemos.

Na Educação Básica, por exemplo, a CNEC inseriu diversas iniciativas para estimular 

o desenvolvimento completo do aluno, como o Programa Bilíngue, o curso de 

Programação e Robótica e conteúdos que abordam a educação socioemocional, a 

psicomotricidade e o empreendedorismo.

No Ensino Superior, por sua vez, a instituição investiu em opções que atendam os 

mais diferentes perfis de alunos e que se adequam às novas dinâmicas da sociedade 

e do mercado de trabalho, com cursos nas modalidades híbrida e a distância.
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Reafirmar a missão de desenvolver conhecimento para a vida é fortalecer a essência de 
desenvolver conhecimento para a vida é fortalecer a essência dos pilares que sustentam 
a CNEC por mais de sete décadas. Nossa instituição está amparada em um Planejamento 
Estratégico que visa, sobretudo, ampliar o alcance das atividades institucionais, com 
excelência acadêmica e pedagógica para formar pessoas vencedores e, acima de tudo, 
cidadãos capazes de ajudar na construção de um mundo melhor.

A sociedade está em constante transformação e, cada vez mais, demanda formação 
que garanta a preparação para a vida cidadã, profissional e pessoal em um ambiente 
volátil, incerto e ambíguo.

Contudo, mesmo que o contexto seja complexo, a base que sustenta a sociedade 
são os valores que ela elege. A CNEC revê seus processos, alinha seu projeto político 
pedagógico, reestrutura seu portfólio de serviços e produtos, projeta a ampliação de 
sua capilaridade, mas não se agasta dos pilares que proclama como valores – a ética, 
a excelência, a valorização do ser humano, a otimização dos recursos disponíveis, a 
transparência e o foco na sustentabilidade.

Contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde está inserida a partir 
da formação de seus cidadãos é um legado construído pela CNEC, uma instituição 
genuinamente comunitária, desde 1943.

Ao apresentar o Relatório Social de 2020, a CNEC manifesta gratidão às famílias que 
confiam na formação de seus filhos às nossas instituições educacionais, aos jovens e 
adultos que escolhem nossos cursos para formação acadêmica e profissional. Também 
agradecemos aos docentes e as equipes técnico-pedagógicas e administrativas, que 
ajudam a transformar a nossa missão em realidade, e aos nossos parceiros, dos mais 
diversos seguimentos da sociedade, que auxiliam a rede da execução de suas atividades.

A Diretoria Geral reafirma os compromissos de solidariedade e humanidade, conforme 
nos ensinou Felipe Tiago Gomes, na construção de novos tempos ao longo de sua 
peregrinação cenecista. 

Carta do
     Presidente

Alexandre José dos Santos
Diretor-Presidente da CNEC
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Nossos 
     Diferenciais

A CNEC é muito mais que uma rede de ensino. É uma comunidade que, há sete décadas, tem 
promovido educação e inspirado gerações de estudantes por todo o país. Hoje, essas mesmas 

pessoas que já ocuparam as carteiras em salas de aula da nossa instituição são as responsáveis por 
construir e promover o desenvolvimento das comunidades e regiões em que vivem, expandindo o 
legado da CNEC e, consequentemente, perpetuando o sonho de Felipe Tiago Gomes.

Sem o apoio da comunidade e o empenho de seus colaboradores, o objetivo de oferecer 
educação e oportunidade para todos não passaria de um sonho.

EMPREENDEDORISMO

Na CNEC, o processo de aprendizagem abrange uma série de atividades pedagógicas, 
com políticas de ensino, pesquisa e extensão para formar estudantes com as competências 
necessárias para o mundo moderno. Os estudantes cenecistas desenvolvem habilidades de 
autorreflexão, convivência, análise, debate, autonomia cognitiva, liderança, comprometimento 
coletivo e consciência ambiental. Além disso, os auxiliamos no desenvolvimento da capacidade de 
comunicação, na construção de opinião e na definição de objetivos.

TECNOLOGIA

A CNEC utiliza a tecnologia como uma forte aliada nos processos de aprendizagem. Além 
da presença em nossas salas de aula, essa tendência possibilitou o desenvolvimento de nossos 
ambientes virtuais de aprendizagem, as bibliotecas de questões, o aplicativo CNEC Digital e outras 
plataformas próprias. Todas elas nos auxiliam na execução de nossa proposta pedagógica e 
fortalecem ainda mais o laço entre tecnologia e educação.

A instituição ainda oferece aos estudantes da educação básica o curso de Programação e 
Robótica com o propósito de desenvolver habilidades valorizadas em um mundo tecnológico e 
globalizado, como raciocínio lógico, trabalho em equipe, capacidade de resolução de problemas e 
o domínio de linguagens de programação.
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Nossos 
     Diferenciais

SUSTENTABILIDADE

Na CNEC cultivamos a consciência dos impactos 
das ações da humanidade no meio ambiente. Por 
isso, os estudantes desempenham diversas atividades 
voltadas para a formação da consciência ambiental ao 
longo do ano letivo. Nossas instituições desenvolvem 
e participam de projetos de conservação ambiental 
nas comunidades onde estão inseridas, envolvendo 
alunos, funcionários e a comunidade em geral.

Essas ações estimulam o sentimento de valor e a 
preservação dos recursos do meio ambiente, para 
que gerações futuras possam gozar de um ambiente 
saudável e abundante.

METODOLOGIAS ATIVAS

O protagonismo do aprender é uma das prioridades da CNEC. A metodologia de educação 
desenvolvida estimula os estudantes a compartilharem ensinamentos e referências para a construção 
do conhecimento.

As metodologias ativas auxiliam o aluno cenecista na formação da identidade como ser consciente 
e atuante da sociedade, além de ser um dos fatores decisivos para que o estudante desenvolva o 
melhor método de aprendizagem.

Com isso, a autoaprendizagem é encorajada, junto à pesquisa, o desenvolvimento de referências, 
a refl exão e o pensamento crítico. Essa nova dinâmica ressignifi ca o papel do docente como um 
parceiro do êxito dos estudantes no processo de aprendizado.
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1
2
3

MISSÃO
Desenvolver conhecimento para a vida

VISÃO
Formar vencedores

VALORES
ética, excelência, valorização do ser humano, 
sustentabilidade, otimização de recursos e 
transparência.
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Nossa atuação
Em 2020, a CNEC esteve presente em mais de 74 municípios de 16 
Estados, além do Distrito Federal.
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BOLSISTAS
CCT/ACT

(EDUCAÇÃO
BÁSICA + ENSINO

SUPERIOR)

BOLSISTAS
(100%) NA
EDUCAÇÃO
BÁSICA

CNEC

77

Colégios

14

Faculdades

2

Centros 
Universitários

73

Polos EAD

1

Editora e
Gráfica

15.371
Estudantes na 

Educação Básica 
CNEC

CCT/ACT
(EDUCAÇÃO

BÁSICA + ENSINO
SUPERIOR)

1.175

(100%) NA
EDUCAÇÃO

2.278

7.810
Estudantes

na Graduação
CNEC

2.015

5.795

1.495
BOLSAS NO

TOTAL

BOLSAS
PROUNI (100%)

435 735

324 01

BOLSAS
CNEC (50%)

BOLSAS
CNEC (100%)

BOLSA
PROUNI (50%)

R$ 17.245.168,95

1.059
BOLSISTAS(100%)

436
BOLSISTAS (50%)

ALUNOS NA
GRADUAÇÃO 

EAD

ALUNOS NA
GRADUAÇÃO
PRESENCIAL

RS 16.804.189,92
BOLSAS 100%
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R$ 34.049.358,87
INVESTIDOS EM GRATUIDADE

R$ 31.624.957,85

R$ 2.424.401,02

INVESTIDOS EM GRATUIDADE
BOLSAS SOCIAIS

INVESTIDOS EM GRATUIDADES
PARA MATERIAL DIDÁTICO
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ÓRGÃO FISCALIZADOR TÍTULO INSTRUMENTO DE OUTORGA

União Ministério da Justiça

Estado da Paraíba

Município de João Pessoa/PB

União - Ministério da Educação 

União Pública 
Federal

Utilidade Pública 
Estadual

Utilidade Pública 
Municipal

Registro e Certificado de 
Entidade Beneficente de 

Assistência Social

Decreto n. 36.505/54 - REVOGADO

Decreto n. 7.737/2005

Lei n. 10.497/2005

Registro Processo n. 079.564/51

1º Certificado de Entidade de Fins 
Filantrópicos, em 05 de junho de 1964

Recadastramento: Res. CNAS n. 061/95

Renovação dos CEAS: Res. CNAS n. 73/2007

Renovação do CEAS: Res. CNAS n. 03/2009 e 
Res. CNAS 100/2009

Portaria n. 1.582/2010

Validade até 31/12/2012

Protocolo de Pedido de Renovação em 
21/06/2012 - Tempestivo

Portaria 780, de 19 de dezembro de 2014 - 
Manutenção do Certificado 

Protocolo de Pedido de Renovação em 
29/06/2015 - Tempestivo

1 - Revogado pela Lei 13.2014, de 14 de dezembro de 2015

2 - Atestado de Registro, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social

3 - Protocolo do Pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - 2012

4 - Protocolo do Pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - 2015

5 - Decreto de Utilidade Pública Estadual 

6 - Decreto de Utilidade Pública Municipal
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Mesmo em ano atípico, CNEC se adapta ao 
novo normal e oferece educação de qualidade

Todos nós podemos afirmar que 2020 não foi nada do que esperávamos. Tivemos que 
enfrentar desafios, mudar rotinas e nos reinventar para conseguir lidar com as grandes 
mudanças pelas quais passamos e ainda estamos passando por conta da pandemia.

Foi um ano difícil, mas, mesmo durante todo este período de incertezas, garantimos as 
melhores condições de estudo para nossos alunos e cumprimos o compromisso educacional 
que firmamos há 77 anos.

Mesmo durante a pandemia, a CNEC não parou. Desenvolvemos aplicativos, ferramentas e 
vários projetos visando o aprimoramento dos processos de aprendizagem dos nossos alunos, 
por meio de nossas plataformas, e também das comunidades como um todo, por meio de 
nossas videoaulas e dos cursos de formação continuada disponibilizados gratuitamente para 
todos.

A dedicação de nossos alunos e professores se transformou em excelentes resultados e 
são motivo de orgulho para nossas unidades espalhadas por todo o Brasil. Atualmente, a 
média nacional dos alunos cenecistas tem sido maior do que a média nacional em todas 
as áreas do conhecimento cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio. Em Redação, 
por exemplo, a média das escolas e colégios cenecistas está 116 pontos acima da 
média geral no país. 

E não paramos por aí: 16 escolas e colégios que fazem parte da rede CNEC estão 
entre os três primeiros colocados no Enem no ranking de suas respectivas cidades. 
Dentre esses 16, dez estão em primeiro lugar, três estão em segundo e três estão 
em terceiro.

Após um ano intenso, afirmamos que 2020 pode até não ter sido da forma que 
imaginamos, mas, com certeza, foi um ano em que trabalhamos incansavelmente para 
continuar contribuindo com a educação do nosso país.

No entanto, nada disso seria possível sem o envolvimento de muitas pessoas, 
especialmente de nossos alunos e professores. Desde o início das atividades remotas, 
15.161 alunos e 1.501 professores da Educação Básica estão utilizando o CNEC Home 
Learning.

Até o dia 30 de dezembro, nossa plataforma de aprendizagem já contava com mais 
de 356 mil posts, 80 mil atividades postadas e 24 mil simulados aplicados 
durante o ano letivo de 2020. Neste mesmo período, nossos professores, alunos, 
coordenadores e diretores trocaram mais de 1 milhão de mensagens por meio da 
CNEC Digital.

Além disso, foram gravadas 920 videoaulas para o Ensino Superior e 4360 
para os Estudos Orientados, sendo 630 aulas teóricas e 3730 exercícios de 
fixação. 
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15.161 alunos e 1.501 professores da Educação Básica 
estão utilizando o CNEC Home Learning.

Foram gravadas 920 videoaulas para o Ensino 
Superior e 4360 para os Estudos Orientados, sendo 
630 aulas teóricas e 3730 exercícios de fi xação. 

356 mil posts, 80 mil atividades postadas e 24 mil 
simulados aplicados durante o ano letivo de 2020.

16 escolas e colégios que fazem parte da rede CNEC 
estão entre os três primeiros colocados no Enem no 
ranking de suas respectivas cidades. Dentre esses 16, 
dez estão em primeiro lugar.
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Educação 
Básica

CNEC

A educação é um direito fundamental e imprescindível para a formação de um indivíduo, e, 
sobretudo, para a construção de uma sociedade completa nos aspectos sociais, econômicos 

e ambientais. E é na Educação Básica que a criança eleva o desenvolvimento de sua capacidade 
intelectual, a partir de um processo de aprendizagem que une os conhecimentos adquiridos no 
espaço escolar e na relação com a família.

Ciente da atuação fundamental dos professores e das instituições de ensino na promoção do 
pensamento crítico e social, a CNEC trabalha com uma proposta pedagógica atualizada em todos 
os níveis de ensino que compõem a Educação Básica – educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio.

A atualização das bases conceituais foi realizada para garantir a oferta de um currículo escolar 
adequado às necessidades e exigências do contexto pós-moderno em que vivemos, com 
conteúdos alinhados às diretrizes estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
que regulamenta quais as aprendizagens essenciais devem ser trabalhadas nas escolas brasileiras.

Diante do desafio de formar cidadãos para um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, 
a CNEC foi além. Além de readequarmos as matrizes curriculares das disciplinas tradicionais, 
incorporamos à proposta pedagógica central a implementação da educação socioemocional. 
O objetivo é permitir que os alunos tenham a oportunidade de desenvolver competências que 
superem as qualificações contempladas pelas matérias básicas, como as habilidades de trabalhar 
em grupo, controlar as emoções e exercitar o raciocínio lógico e a liderança.

A nova proposta pedagógica também apresentou progressos para o Ensino Médio. A CNEC 
já trabalha no desenvolvimento da reformulação.

O Novo Ensino Médio é uma reforma na grade curricular aprovada durante o governo do 
ex-presidente Michel Temer pela lei nº 13.415/2017. A lei alterou as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e estabeleceu mudanças na estrutura do ensino dos três últimos anos da Educação 
Básica. A nova legislação deve ser adaptada pelas instituições de ensino até 2022.

A reestruturação gira em torno de três principais propostas: a adoção de uma base comum 
curricular, o aumento da carga horária dos estudantes e os itinerários formativos.

Na CNEC, os pilares da proposta do Novo Ensino Médio permeiam o protagonismo juvenil, o 
ensino híbrido, as metodologias ativas, a formação docente, os projetos de vida, a tecnologia e a 
inovação e a aderência ao mercado.
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R$ 14.379.788,90
INVESTIMENTO EM GRATUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

Estudantes 
na Educação Básica

Bolsistas CNEC
100% (Total)

Estudantes 
na Educação Infantil

Bolsistas 
 CNEC 100% (Infantil)

Estudantes 
na Ensino Fundamental

Bolsistas 
CNEC 100% (Fundamental)

Estudantes 
no Ensino Médio

Bolsistas 
CNEC 100% (Médio)

15.371 2.278

1.222 01

11.750 1.899

2.399 378



Formação dos Docentes 
por meio do CNEC em Rota

N a CNEC, o aprimoramento da qualidade dos serviços educacionais ofertados é constante. 
Na educação básica, por exemplo, além do estímulo ao crescimento profissional dos 

professores, a instituição implementou o CNEC em Rota.
A iniciativa disponibiliza uma trilha permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários 

para a atuação do corpo docente, que abrange desde a apresentação de técnicas atuais de 
aprendizagens até as novidades relacionadas às metodologias ativas e avaliações.

Em 2020, por meio do programa, a CNEC lançou um curso de formação de corretores de 
redação. Juntamente com o curso, o Sistema de Ensino desenvolveu uma ferramenta que 
possibilita a correção digital de redações. O novo recurso permite que os professores corrijam os 
materiais enviados pelos alunos utilizando como base as cinco competências exigidas e avaliadas 
em produções textuais do Exame Nacional do Ensino Médio.

O grande diferencial da nova ferramenta é que, além de avaliar a escrita e distribuir os pontos 
correspondentes a cada competência exigida pelo Enem, o corretor também pode realizar 
anotações na redação. Assim, o professor consegue registrar comentários ao longo do texto, 
e os estudantes podem acessá-los com apenas um clique. Outro destaque da ferramenta é 
a possibilidade de anexar links de materiais didáticos que ajudem o aluno a aperfeiçoar 
competências necessárias.

Para aproveitar todos os recursos oferecidos pela ferramenta, a CNEC preparou um curso de 
correção de redações para os professores da rede. O curso “Formação de Corretores no App de 
Redação CNEC Digital” faz uma apresentação geral sobre a nova ferramenta e uma análise das 
cinco competências avaliadas na redação dissertativa-argumentativa do Enem.

24



25

Esquenta ENEM

Atualmente, a média nacional dos alunos cenecistas tem sido maior do que a média nacional 
em todas as áreas do conhecimento cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio. Em 

Redação, por exemplo, a média das escolas e colégios cenecistas está 116 pontos acima da 
média geral no país. 

Além disso, 16 escolas e colégios que fazem parte da rede CNEC estão entre os três primeiros 
colocados no Enem no ranking de suas respectivas cidades. Dentre esses 16, dez estão em 
primeiro lugar, três estão em segundo e três estão em terceiro.

Para ajudarmos nossos alunos a continuarem se destacando no Enem, promovemos mais 
uma edição do Esquenta Enem em 2020. O nosso tradicional evento anual, que contou com 
duas etapas, sendo uma realizada em novembro de 2020 e outra em janeiro de 2021, às vésperas 
do Enem, que precisou ter a data de aplicação alterada por conta da pandemia do coronavírus.

As aulas sobre assuntos de todas as áreas do conhecimento cobradas no Exame também 
foram disponibilizadas de forma gratuita para todos os estudantes que quisessem participar e 
não apenas para alunos cenecistas.

Logo no primeiro dia de evento da primeira etapa, tivemos a participação de alunos de várias 
regiões do país, como Alagoas, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro, Paraíba, Paraná e Santa Catarina.

Ainda pensando na comunidade de forma geral, a CNEC também ofereceu, gratuitamente, 
por meio do SuperAprova, mais de 500 videoaulas de 14 disciplinas para dar suporte a estudantes 
de todo o Brasil que estão se preparando para os vestibulares e para o Enem.
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Educação Profi ssional 
Técnica de Nível Técnico

A Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC oferta, também, 
além da Educação Básica, Educação Profi ssional Técnica de Nível Médio, 

denominada de Cursos Técnicos. Os cursos Técnicos estão organizados por 
eixos tecnológicos, possibilitando certifi cação intermediária em cursos de 
qualifi cação profi ssional nos itinerários formativos fl exíveis, diversifi cados e 
atualizados.

As instituições da CNEC, que ofertam os cursos técnicos estão presentes 
em 02 (dois)  Estados: RS e SC, nas cidades de Bento Gonçalves/RS, Osório/RS, 
São Jerônimo/RS, Charqueadas/RS, Arroio dos Ratos/RS e Joinville/SC, com 
autorização para ofertar os seguintes cursos:

• Técnico em Enfermagem
• Técnico em Radiologia
• Técnico Propaganda e Marketing
• Técnico em Farmácia
• Técnico em Contabilidade
• Técnico em Estética
• Técnico em Eletromecânica
• Técnico em Segurança Do Trabalho
• Técnico em Informática
• Técnico em Administração
• Técnico em Logística
• Técnico em Metalurgia
• Técnico em Meio Ambiente
• Técnico em Química
• Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Enfermagem

Técnico Propaganda e Marketing

Técnico em Contabilidade

Técnico em Eletromecânica
Técnico em Segurança Do Trabalho
Técnico em Informática
Técnico em Administração

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Recursos Humanos
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COLÉGIO CENECISTA
DE BENTO GONÇALVES

Bento Gonçalves/RS

COLÉGIO CENECISTA
MARQUÊS DE HERVAL
Osório/RS

COLÉGIO CENECISTA
CARLOS MAXIMILIANO

São Jerônimo/RS

ESCOLA TÉCNICA
CENECISTA CAROLINO
EUZEBIO NUNES
Charqueadas/RS

COLÉGIO CENECISTA
SANTA BÁRBARA

Arroio dos Ratos/RS

COLÉGIO CENECISTA
JOSÉ ELIAS MOREIRA
Joinville/SC
JOSÉ ELIAS MOREIRA
Joinville/SC

MARQUÊS DE HERVALMARQUÊS DE HERVAL

No ano de 2020, seis colégios CNEC
ofertaram cursos de educação profissional
em suas grades de ensino.
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D esde quando foi criada, em 1943, a CNEC acredita que a educação é o 
principal motor de transformação social e econômico de um país. Nesse 

sentido, a oferta de Educação Superior visa o desenvolvimento da comunidade.
Com catorze faculdades e dois centros universitários, a CNEC trabalha no 

desenvolvimento profissional de mais de sete mil alunos que atualmente fazem 
parte do nosso Ensino Superior.

A Rede CNEC oferta, atualmente, 18 cursos presenciais de graduação híbrida 
e 21 cursos de pós-graduação. Além disso, também oferecemos 18 cursos de 
graduação e 8 de pós- graduação na modalidade EAD, permitindo que nossos 
cursos ofertados no Ensino Superior sejam feitos por qualquer pessoa, em 
qualquer lugar do Brasil.

Todos os nossos polos possuem estrutura física própria e contam com laboratório 
de informática, biblioteca, brinquedoteca, secretaria, sala EAD, sala para aplicação 
de provas, laboratórios em geral, dentre outros.

A EAD CNEC está presente em mais de 73 polos distribuídos pelo país, 
onde os alunos têm suporte de biblioteca física, laboratório de tecnologia e 
acompanhamento de coordenadores e atendentes capacitados para orientar o 
Ensino a Distância. Os polos também são os locais de realização das provas finais 
de cada matéria.

Nossa metodologia tem como principal objetivo permitir que os estudantes 
desenvolvam o espírito científico e a capacidade de solucionar demandas. A 
proposta pedagógica da CNEC foca na formação de profissionais com base nas 
necessidades de mercado, criando comunidades de aprendizagem com impacto 
acadêmico e comunitário.

Outro grande diferencial da CNEC são os cursos avaliados com notas altas pelo 
Ministério da Educação - MEC. Conceitos aplicados pelo MEC nos indicadores de 
qualidade. 

Educação
       Superior

CNEC
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R$ 17.245.168,95
INVESTIMENTO EM GRATUIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Estudantes na Graduação 
Presencial

Bolsistas 
100%

Bolsistas 50% PROUNI 100%

PROUNI 50% Total de bolsas

5.795 305

405 392

01 1.103



Portfólio de cursos 
de Graduação Presencial

• Análise e Desenvolvimento de Sistemas
• Biomedicina
• Ciências Biológicas
• Direito
• Bacharelado em Educação Física
• Enfermagem
• Engenharia Civil
• Engenharia de Produção
• Engenharia Mecânica
• Estética e Cosmética
• Farmácia
• Fisioterapia

• Gastronomia
• Gestão Portuária 
• Nutrição
• Odontologia
• Psicologia
• Publicidade e Propaganda

32
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Portfólio de cursos 
de Pós-Graduação 
Presencial

• Especialização em Biomedicina Estética
• Especialização em Direito do Trabalho
• Especialização em Direito Empresarial
• Especialização em Direito Processual Civil
• Especialização em Direito Processual Penal
• Especialização em Educação Inclusiva
• Especialização em Enfermagem do Trabalho
• Especialização em Enfermagem Estética
• Especialização em Gestão Educacional
• Especialização em Supervisão Escolar
• Fisioterapia e Nutrição Clínica Funcional

• Fisioterapia Ortopédica e Traumatologia
• MBA em Finanças e Controladoria
• MBA em Gestão da Produção
• MBA em Gestão de Custos e Formação de Preços
• MBA em Gestão de Negócios Digitais
• MBA em Gestão de Segurança no Trabalho
• MBA em Gestão Estratégica de Negócios
• MBA em Gestão Estratégica de Pessoas
• MBA em Logística Empresarial
• MBA em Marketing Digital

17 cursos de Bacharelado

16 cursos Tecnólogos

05 cursos de Licenciatura
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Educação a Distân-
cia

34

Educação a Distân-
cia

EDUCAÇÃO SUPERIOR EAD

Estudantes na Graduação 
EAD

Bolsistas 
100%

Bolsistas 50% PROUNI 100%

Total de bolsas

2.015 19

30 343

392
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Cursos de Graduação
EAD

Cursos de Pós-Graduação
EAD

• Bacharelado em Administração
• Bacharelado em Ciências Contábeis
• Bacharelado em Sistemas de Informação
• Licenciatura em Educação Física
• Licenciatura em Letras - Português
• Licenciatura em Matemática
• Licenciatura em Pedagogia
• 2ª Licenciatura em Pedagogia
• Tecnólogo em Análise e Des. de Sistemas

• Especialização em Direito do Trabalho
• Especialização em Direito Processual Civil
• Especialização em Gestão Educacional
• Especialização em Metodologias Ativas
• MBA em Gestão Comercial
• MBA em Gestão de Negócios Digitais
• MBA em Gestão de Startups
• MBA em Marketing Digital

• Tecnólogo em Gestão Ambiental
• Tecnólogo em Gestão Comercial
• Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos
• Tecnólogo em Gestão Financeira
• Tecnólogo em Gestão Pública
• Tecnólogo em Logística
• Tecnólogo em Marketing
• Tecnólogo em Processos Gerenciais
• Tecnólogo em Teologia

18 Cursos de
Graduação
EAD

Cursos de
Pós-Graduação
EAD8
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Recredenciamento 
com nota máxima 
no MEC

A EAD CNEC alcançou nota máxima no recredenciamento realizado pelo Ministério 
da Educação (MEC) em uma escala que varia de 1 a 5. Entre os itens considerados 

para a composição da nota, os avaliadores do MEC analisaram o planejamento, a 
infraestrutura, o desenvolvimento institucional e as políticas acadêmicas e de gestão 
adotadas pela instituição.
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H á quase 20 anos, todos os materiais didáticos, soluções educacionais e 
recursos tecnológicos experimentados pelos estudantes da CNEC são 

desenvolvidos pelo Sistema de Ensino da Instituição.
O papel desempenhado pelo Sistema de Ensino foi revisto para permitir a 

expansão da oferta desses produtos e serviços nos próximos cinco anos. O 
projeto desenvolvido possibilita, inclusive, que as ferramentas desenvolvidas 
pelo Sistema para o mercado sejam ofertadas ao mercado externo.

O Sistema de Ensino também é responsável pela produção dos materiais 
utilizados pela Educação Infantil, pelo Ensino Médio e pelo Ensino Superior. 
Todo esse material é produzido em parceria com a Editora e a Gráfi ca CNEC, 
uma unidade de negócio estratégica da instituição que é considerada um dos 
maiores e mais modernos parques gráfi cos do Triângulo Mineiro.

As soluções educacionais oferecidas pelo Sistema de Ensino CNEC incluem 
iniciativas como:

Sistema de Ensino
CNEC

CNEC Digital

Pela plataforma CNEC Digital, os alunos têm acesso 
a materiais digitais, videoaulas e jogos educativos 
para desenvolver os conhecimentos adquiridos 
durante as aulas. Um dos grandes diferenciais da 
plataforma é que ela também pode ser acessada 
pelo aplicativo, no celular. Para isso, basta baixá-lo na 
versão para Android ou IOS. 
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 Alexandria

NOAS

Curso De Programação 
e Robótica

No Portal Alexandria, os professores têm acesso 
a um banco de questões que foram retiradas do 
próprio material didático desenvolvido pela CNEC 
bem como questões do Enem e também do Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). 
Com essas questões, os professores podem criar 
provas cada vez mais assertivas e coerentes.

Os alunos de todos os níveis de ensino da CNEC 
também podem testar os conhecimentos por meio 
do NOAS, que é o Núcleo de Desenvolvimento de 
Objetos de Aprendizagem. O NOAS desenvolve 
objetos de aprendizagem estruturados em 
simulações computacionais que permitem ao 
estudante a interação necessária para compreender 
os fenômenos estudados por meio de aplicativos e 
jogos.

A iniciativa alia os ensinamentos teóricos à 
prática para garantir a efi ciência na aprendizagem, 
com o desenvolvimento de habilidades que vão 
além das áreas de ciência, engenharia, tecnologia 
e matemática. Nosso curso também abrange as 
competências socioemocionais, como o trabalho em 
equipe, o raciocínio lógico e a criatividade.

No Portal Alexandria, os professores têm acesso 
a um banco de questões que foram retiradas do 
próprio material didático desenvolvido pela CNEC 
bem como questões do Enem e também do Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). 
Com essas questões, os professores podem criar 
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Portal CNEC Online

Parque Gráfi co

O Portal CNEC On Line é o principal canal de 
contato dos professores e gestores usuários do 
Sistema de Ensino CNEC com as equipes de apoio do 
Sistema. Através do Portal, professores têm acesso a 
materiais exclusivos, tais como:

. Manual de orientações aos professores;

. Atividades complementares voltadas aos alunos;

. Acervo de provas do anos anteriores;

. Material em formato digital;

. Acervo de recursos pedagógicos.

Um dos maiores e mais modernos 
parques gráfi cos do Triângulo Mineiro, 
com equipamentos modernos e 
equipe especializada, a CNEC Edigraf 
é responsável pela produção de todo 
o Material Didático do Sistema de 
Ensino CNEC. Presta atendimento às 
unidades cenecistas por todo o Brasil, às 
escolas conveniadas e ao mercado em 
geral, buscando sempre excelência em 
impressão, qualidade e pontualidade. 
Possui tradição e experiência na 
prestação de serviços de impressão de 
materiais gráfi cos para escolas, além da 
edição de livros e revistas educacionais.
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Destaques
2020
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CNEC TALKS

CNEC PROMOVE SÉRIE DE ENCONTROS EDUCACIONAIS ON-LINE EM 
SETEMBRO

N o segundo semestre de 2020, o Sistema de Ensino CNEC passou a oferecer 
uma série de webinars para professores, coordenadores e diretores 

da rede. Com o objetivo de aprofundar assuntos relacionados ao processo 
de aprendizagem, os encontros educacionais abordaram diversas temáticas 
previamente selecionadas e ministradas por especialistas de cada área.

Os encontros on-line, transmitidos no próprio canal do Sistema de Ensino no 
Youtube, tivera três temas principais. Na primeira edição, o debate foi sobre a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), responsável pelo conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver ao 
longo das etapas e modalidades da educação básica.

Para falar sobre a BNCC, convidamos a professora do Colégio Cenecista 
Dr. José Ferreira, Thayane Rocha. Thayane é graduada em História pela 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), graduada em Pedagogia 
pela Universidade de Franca (Unifran) e mestre em História pela Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU). A professora já atuou na rede estadual de ensino de 
Uberaba e, atualmente, ministra aulas no Ensino Fundamental II e Ensino Médio 
do Colégio. Thayane também trabalha na elaboração de material didático e 
questões para o Sistema de Ensino CNEC e já coordenou a equipe de professores 
de História da instituição. Entre 2018 e 2019, integrou a equipe de professores 
autores da Revista Nova Escola, elaborando planos de aula alinhados à BNCC 
no projeto Time de Autores.

Na segunda edição, o tema foi a inovação no ambiente educacional pós-
pandemia. Na oportunidade, a CNEC convidou o economista e mestre 
em Inovação Wille Muriel. Com 25 anos de experiência em consultoria para 

CNECTALKS
WEBINAR
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organizações educacionais, 
ele foi responsável pela 
implantação de várias 
inovações na gestão de 
instituições educacionais 
no Brasil, como o MBA em 
Administração Acadêmica 
e Universitária e o Programa 
de Capacitação para 
Coordenadores de Curso 
e Processos de Gestão 
da Permanência (Modelo 
CDRD). Willie também é autor do livro A Arte de Gerir IES (Instituições de Ensino 
Superior).

Durante o encontro, vários aspectos relacionados ao processo de inovação 
pelo qual a educação está passando serão abordados, como a educação híbrida, 
avanços que já podem ser observados e melhorias que precisam ser alcançadas 
para que o ensino se adapte à nova realidade que estamos vivendo.

Na última edição de 2020, o tema abordado foi Teoria de Resposta ao Item, 
mais conhecida como TRI, a teoria do traço latente que é aplicada primariamente 
a exames de habilidades ou desempenho, como no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem).

Durante o evento foram debatidos assuntos como: o impacto da TRI no resultado 
do aluno, a importância da TRI no processo de avaliação do aluno, vantagens da 
utilização da TRI, como trabalhar com o método e por que professores e alunos 
precisam compreender esse conceito.

Nosso convidado para falar sobre o tema foi o doutor em Educação Júlio 
Henrique da Cunha Neto. Júlio é ex-aluno da CNEC, e já atuou como produtor de 
conteúdo no Sistema de Ensino CNEC, foi professor da Educação Básica, do Ensino 
Superior e também coordenador pedagógico.

Licenciado em Matemática pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e 
em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia, Júlio possui mestrado em 
Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Doutorado em Educação 
pela Universidade de Uberaba, e, atualmente, atua como Especialista em Avaliação 
e Analista Educacional em Brasília (DF).

 
A edições do CNEC Talks podem ser acessadas pelo link: 
https://www.youtube.com/user/cneconline
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CNEC MEET

SISTEMA DE ENSINO CNEC TESTA RECURSO PRÓPRIO DE VIDEOAULAS 
ON-LINE

Em 2020, os professores da rede CNEC para testarem um novo recurso que 
integrará o conjunto de ferramentas da plataforma CNEC Digital.

O CNEC Meet contribuirá para o sucesso do programa CNEC Home 
Learning e deverá atender desde a Educação Básica até o Ensino Superior como 
uma solução própria da rede CNEC e com os mesmos recursos presentes no 
Google Meet e no Zoom. A maior vantagem da nova ferramenta é que nossos 
professores não precisam mais se preocupar com a limitação gratuita de 40 
minutos de aula, como o praticado pela ferramenta Zoom na versão gratuita.

O teste da ferramenta realizado em 2020 permitirá ao Sistema de Ensino 
apurar e dimensionar a estrutura ideal para que o novo recurso consiga atender 
com qualidade nossos alunos e professores.

O desenvolvimento da ferramenta tem como objetivo principal dar ainda 
mais suporte e melhorar a experiência dos alunos durante as aulas à distância, 
necessárias durante o período da pandemia do Coronavírus.
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SUPERAPROVA
CNEC OFERECE MAIS DE 500 VIDEOAULAS GRATUITAS PARA 
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

P ensando em dar mais suporte aos alunos que estão se preparando 
para vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 

mesmo em meio à pandemia e ao adiamento das aulas presenciais, o 
Sistema de Ensino CNEC disponibilizou, por meio da TV CNEC, um curso 
preparatório e gratuito para alunos do ensino médio de todo o Brasil.

O SuperAprova oferece mais de 500 videoaulas das disciplinas de Arte, 
Biologia, Filosofi a, Física, Geografi a, História, Literatura, Língua Espanhola, 
Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Redação e 
Sociologia. Todo o conteúdo foi produzido pela equipe de professores 
especialistas da rede CNEC e está disponível na página 

https://cnecplay.com.br/superaprova

Além das videoaulas, o conteúdo publicado também traz uma série de 
exercícios de revisão e fi xação de aprendizado.exercícios de revisão e fi xação de aprendizado.

Superaprova
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CNEC PLAY

A   CNEC lançou a nova plataforma de vídeos e streaming da rede. Com uma 
interface mais moderna e de fácil utilização, a CNEC Play chegou como uma 

versão mais atualizada da TV CNEC e, também, com algumas novidades.
As aulas do Esquenta Enem de 2020 foram transmitidas diretamente pelo novo 

site. Vale ressaltar também que todas as videoaulas gratuitas do SuperAprova 
também foram disponibilizadas para acesso.

Com a nova interface, os alunos podem acessar pelo menu, de forma rápida 
e prática, vídeos de disciplinas específi cas. Outro destaque da plataforma são as 
aulas do Esquenta Enem de 2013 a 2019, que estão disponíveis para visualização. 
Na página inicial, os estudantes também podem visualizar quais são os vídeos mais 
acessados do momento e fi carem por dentro dos conteúdos que estão em alta.

A equipe de TI do Sistema de Ensino também desenvolveu uma ferramenta que 
permite ao aluno personalizar a página de acordo com sua preferência, usando 
o modo noturno ou tradicional na tela do computador. As confi gurações do site 
também se adaptam às telas de tablets e celulares.

Para conhecer nosso novo site, acesse: 

https://cnecplay.com.br/

CNEC LANÇA NOVA PLATAFORMA DE VÍDEOS E STREAMING



4949

CNEC CIDADANIA

CNEC CIDADANIA 2020 DESENVOLVE AÇÕES E ATIVIDADES SOBRE 
“SAÚDE E BEM-ESTAR”

O CNEC Cidadania de 2020 foi inspirado no tema gerador “Saúde e bem-estar”. Dessa 
forma, as escolas CNEC promoveram ações e atividades remotas que contribuam 

com o tema apresentado, articulando-o com o cenário atual em que vivemos e os desafi os 
para o futuro da saúde.

Sem sair de casa por causa da pandemia, 
os alunos tiveram o desafi o de mobilizar 
toda a comunidade escolar a refl etir sobre a 
responsabilidade e o papel social que cada 
indivíduo tem em assegurar uma vida saudável 
e promover o bem-estar para todos, em todas 
as idades.

Essa iniciativa foi pautada nos dezessete 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas (ONU). Esses 
objetivos interconectados abordam os principais 
desafi os de desenvolvimento enfrentados por 
pessoas no Brasil e no mundo e fazem parte 
de um apelo global à ação para acabar com a 
pobreza, proteger o meio ambiente e o clima 
e garantir que as pessoas, em todos os lugares, 
possam desfrutar de paz e de prosperidades
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EDUBLOCKS

EDUBLOCKS EMITE MAIS DE 
1.400 CERTIFICADOS EM 2020

De acordo com a premissa de que todos nós devemos adquirir novas 
habilidades e competências constantemente, a CNEC desenvolveu a sua 

própria plataforma de educação continuada: o Marketplace EduBlocks.
A EduBlocks oferece cursos rápidos, orientados e completos em várias áreas 

do conhecimento, como Direito e Educação. Um dos diferenciais de nossa 
plataforma é que os módulos de cada curso podem ser vistos e certifi cados 
juntos ou separadamente, formando um curso de especialização.

Em 2020, nossos cursos foram adquiridos 1.571 vezes. Houve inscrições em 
37 cursos oferecidos, sendo 19 gratuitos, incluindo o Robótica Educacional, 
disponibilizado sem custo algum para qualquer pessoa interessada em conhecer 
os princípios básicos de programação e robótica por meio do cupom de 
desconto #ROBOTICACNEC. O cupom ainda pode ser utilizado em nosso site.

Os cursos com maior emissão de certifi cados foram: Líderes do Futuro, Lugares 
da Nova Escola, Desenvolvimento Sustentável, Contexto Mundial, Ambientes 
Inovadores em Educação e Educação Formal, Informal e Não Formal.

EduBlocks
PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO
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