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Apresentação
O Balanço Social é uma publicação institucional, anual, com a finalidade de
testemunhar a todos o quanto o SENHOR abençoa a comunidade de Anápolis e
região, por meio da Associação Educativa Evangélica (AEE) e de suas mantidas.
Este balanço social busca ressaltar a preocupação da instituição com a
preservação do meio ambiente e da vida na Terra, que se materializa no programa
Permanente de Educação e Sustentabilidade - o Além do Verde -, lançado no final
do ano passado. O programa tem o objetivo de agregar e nortear todas as ações
desenvolvida pelas mantidas da Associação Educativa Evangélica, no sentido de
contribuir para evitar o colapso ambiental e, conseqüentemente, da vida no
planeta.
Esta atitude não está firmada apenas no clamor dos ambientalistas, mas a
tomamos com a postura de quem teme a Deus e crê em sua Palavra, que nos
recomenda: “Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de
Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros” (I Pedro 4:10).

Ernei de Oliveira Pina
Presidente da Associação Educativa Evangélica
Chanceler do Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA
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O dom de nossa instituição, fundamentado em princípios cristãos, é promover,
com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos diferentes níveis, da
pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos comprometidos com o
desenvolvimento sustentável.

Carlos Hassel Mendes da Silva
Reitor do Centro Univertisário de Anápolis - UniEVANGÉLICA

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA

HISTÓRICO

A Associação Educativa Evangélica é composta de 21 (vinte e um) associados
dirigentes, pertencentes ao rol de membros de igrejas evangélicas filiadas a
denominações fundadoras. Seus órgãos sociais são a Assembléia Geral, que pode
ser Ordinária ou Extraordinária, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.

No início da segunda década do século XX, quando Anápolis dava os primeiros
passos no caminho do progresso, o evangelismo aqui chegava, tangido pelo
trabalho missionário da Igreja Presbiteriana. A necessidade da leitura do Texto
Sagrado pelos novos fiéis tornava-se premente. As escolas existentes tinham
orientação católica. Daí, numa visão progressista, as famílias evangélicas, sob a
liderança do advogado e promotor de justica Carlos Pereira de Magalhães, criaram
uma escola primária para abrigar aos alunos evangélicos. Nasce, assim, o Colégio
Couto Magalhães, em 1932. A escola cresce e, em 1940, sob a direção do médico
James Fanstone, expande-se com o curso ginasial, a Escola Técnica de Comércio, o
Instituto de Ciências e Letras.
Em 1947, agora sob a direção do Revº. Artur Wesley Archibald, um grupo de
evangélicos, ligado ao Colégio Couto Magalhães, julgou por bem criar uma
organização que pudesse agregar os diversos campos de sua atuação. Surge assim
a Associação Educativa Evangélica, instituição de caráter filantrópico, dirigida por
pessoas voluntárias, identificadas com os problemas socio educacionais e
tementes a Deus.
A visão missionária e pioneira novamente se faz presente em 1960, com a
instalação da primeira unidade de ensino superior em Anápolis e interior de Goiás,
a Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão. Posteriormente, com o surgimento de
outras faculdades, constituem-se as Faculdades Integradas da AEE que, em 2004,
formam o Centro Universitário de Anápolis, o primeiro de Goiás, tornando-se
referência no campo educacional e orgulho da comunidade anapolina.
São mais de sessenta anos de história e testemunho cristão da Associação
Educativa Evangélica e já se contam aos milhares aqueles que daqui saíram
preparados para a vida e para trabalhar por um mundo melhor.

A Assembléia Geral é o órgão supremo da Associação Educativa Evangélica, com
poderes para deliberar sobre todas as matérias de interesse social, dentro dos
limites legais. É convocada e dirigida pelo Presidente do Conselho de
Administração. O Conselho de Administração, constituído por 7 (sete) associados
dirigentes, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária, é quem administra a
Associação Educativa Evangélica.
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Já o Conselho Fiscal, constituído de 3 membros, eleitos pela Assembléia Geral
Ordinária, fiscaliza as operações, atividades e os serviços da AEE.

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
Missão
A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios
cristãos, tem como missão promover, com excelência, o
conhecimento por meio do ensino nos diferentes níveis, da pesquisa
e da extensão, buscando a formação de cidadãos comprometidos
com o desenvolvimento sustentável.

Visão
A Instituição, em 2010, será reconhecida como instituição cristã de
educação e centro de excelência em ensino, pesquisa e extensão,
utilizando conceitos inovadores de gestão.

Princípios e Valores
A Instituição tem como valores a competência, o profissionalismo e o
trabalho participativo, norteando suas ações por princípios éticos,
morais e cristãos.
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OBJETIVOS, METAS, AÇÕES E PROPOSTAS INSTITUCIONAIS
O Centro Universitário de Anápolis, atento às necessidades da comunidade
anapolina, aprimora seu Plano de Desenvolvimento, a fim de contemplar o ensino
de graduação, nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnologia; de pósgraduação lato e stricto sensu e atividades de extensão e ação comunitária.
Empenha-se para possibilitar à população regional o acesso ao conhecimento
científico e técnico, com vistas ao desenvolvimento de competências e habilidades
que lhe permitam atuar em campos profissionais específicos, contribuindo desta
forma para a melhoria das condições de vida da sociedade e para o
desenvolvimento cultural da região.
A instituição objetiva ampliar sua prestação de serviços, por meio de diferentes
modalidades de ensino, presencial e a distância, articuladas à pesquisa e extensão,
com base na qualidade social e na excelência acadêmica e pedagógica.
Esse objetivo apóia-se nas necessidades de desenvolvimento regional, a partir das
atividades socioeconômicas nela desenvolvidas e das demandas por ensino
superior, necessário à formação do cidadão, sua inserção sociocultural e
produtiva, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade e da dignidade de
vida da coletividade.

CHANCELARIA
A Chancelaria é o órgão de ligação entre a Associação Educativa Evangélica e o
Centro Universitário, constituída pelo Chanceler e Vice-Chanceler. Esses cargos
são ocupados, respectivamente, pelo Presidente e pelo Vice-Presidente da AEE,
ou outras pessoas por ela indicadas. Dentre suas atribuições, podem-se destacar:

¤
Apreciar, previamente, para análise e aprovação da Entidade

Mantenedora, o projeto de orçamento anual do Centro Universitário;
¤
Assinar, juntamente com o Reitor, os títulos honoríficos outorgados pelo
Centro Universitário;
¤
Manter relacionamento político-social com os órgãos e entidades
públicas e privadas, com vistas à com eles estreitar os seus laços e a
divulgar o Centro Universitário.
¤
Supervisionar o cumprimento das finalidades institucionais do Centro
Universitário, intervir em caso de descumprimento delas ou insuficiência
de ação e promover os recursos legais necessários aos órgãos
competentes para deliberação.

REITORIA
A Reitoria é o órgão executivo que planeja, organiza, dirige e controla todas as 13
atividades do Centro Universitário de Anápolis. Eleito pelo Conselho de
Administração da Mantenedora, o Reitor é o dirigente máximo da instituição e
presidente do Conselho Acadêmico Superior, órgão deliberativo em matérias
acadêmico-administrativa.
No exercício de suas atribuições institucionais, o Reitor é auxiliado por um PróReitor Acadêmico, um Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Ação
Comunitária e um Pró-Reitor Administrativo.

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
A Pró-Reitoria Acadêmica é órgão de assessoramento, em nível superior, da
Reitoria da UniEVANGÉLICA. Objetiva valorizar a graduação no âmbito da
Instituição, por meio da melhoria contínua do ensino, através da proposição e
implementação de políticas que venham contribuir para o seu aprimoramento,
em consonância com o Plano Nacional de Educação, com o Plano Nacional de
Graduação com Projeto Pedagógico Institucional, e outros atos legais e
institucionais. É responsável pelo planejamento, coordenação, execução,
supervisão e avaliação das atividades de ensino e aprendizagem nos cursos de
graduação (licenciaturas, bacharelados e tecnológicos) e seqüenciais, bem como,
pela proposição de ações de melhorias no âmbito de sua atuação; pela seleção,
monitoramento do desempenho e qualificação dos docentes dos cursos de
graduação; pelo processo seletivo, nivelamento e atendimento aos discentes da
UniEVANGÉLICA.
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Durante o ano de 2008 a PROACAD realizou, por meio de sua equipe, diferentes
atividades destacando-se, dentre outras:
1. Seleção docente, conforme o perfil necessário ao desenvolvimento das
respectivas funções, com a realização de dois certames, para ocupar 28 vagas
existentes.
2. Ações de capacitação de gestores e docentes, que buscam estimular diferentes
modalidades de reflexão sobre as práticas docentes, tendo em vista seu
aprimoramento:
¤
XV Seminário

de Atualização de Práticas Docentes, tema: Nativos digitais e
professores se (des)encontram na sala de aula, nos dias 22 e 23 de janeiro,
com 285 participantes;
¤
XVI Seminário de Atualização de Práticas Docentes, tema: Competências
docentes no século XXI e em outros também..., nos dias 01 e 02 de agosto,
com 488 participantes;
¤
Curso de Gestão e Docência do Ensino Superior, coordenado pelo Núcleo de

Educação a Distância e Coordenadoria de Avaliação e Qualificação
Pedagógica;
¤
Publicação dos Anais dos XV e XVI Seminários de Atualização de Práticas
Docentes, contendo os resumos das oficinas ministradas pelos professores
da casa, com registro junto ao IBICT e ao ISSN.
3. Ações de planejamento e promoção de melhorias:
¤
II Seminário de Políticas Institucionais, com o objetivo de discutir e emendar

o Projeto Pedagógico Institucional,
¤
Participação no III Seminário de Avaliação Institucional, promovido pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA);
¤
Apreciação de relatórios e sistematização de informações resultantes dos
processos de avaliações externas e internas – auto-avaliação, SIAs e SEA tendo em vista a definição de objetivos e metas para o Plano de
Desenvolvimento Institucional, referente ao período de 2009 a 20013;
¤
Acompanhamento da elaboração/atualização dos Projetos Pedagógicos dos
Cursos de Direito e Administração (Anápolis);
¤
Assessoramento na elaboração/atualização dos Projetos Pedagógicos dos
Cursos da Faculdade Evangélica de Goianésia;
¤
Coordenação e acompanhamento da elaboração de Projetos Pedagógicos
de Cursos novos, de bacharelado e superiores de tecnologias, a serem
implantados no período de 2009 a 2013;
¤
Discussão, em reuniões com diretores dos cursos, dos resultados do Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), tendo em vista a
proposição de ações de melhorias didático-metodológicas nos cursos
avaliados durante o ano de 2007;
¤
Levantamento da situação dos corpos docentes dos cursos da
UniEVANGÉLICA, com base nas exigências do novo instrumento de avaliação
de cursos de graduação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP);
¤
Elaboração, junto com os diretores dos cursos, de propostas de
reestruturação do corpo docente, e definição dos Núcleos Docentes
Estruturantes - NDEs.
¤
Pareceres em Projetos Pedagógicos e propostas de alteração de matrizes
curriculares de diversos cursos da UniEVANGÉLICA;

QUADRO 1 - Cursos de Graduação da UniEVANGÉLICA

BIOLOGIA

DURAÇÃO
VAGAS
(SEMESTRES) (ANUAIS)
Noturno
8
120
Noturno
8
Noturno
6
120

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Matutino

8

120

CIÊNCIAS SOCIAIS
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
GASTRONOMIA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO
FINANCEIRA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
RADIOLOGIA
DIREITO (ANÁPOLIS)

Noturno

6

60

Noturno

4

60

Noturno

4

60

Noturno

6

60

Mat/Not

10

300

DIREITO (CERES)

Noturno

10

100

EDUCAÇÃO FÍSICA
- LICENCIATURA

Mat/Not

6

240

EDUCAÇÃO FÍSICA
- BACHARELADO

Noturno

8

120

Diurno

8

120

Vesp-Not

8

120

Diurno

8

120

HISTÓRIA

Noturno

6

40

LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS

Noturno

6

60

LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL

Noturno

6

60

MATEMÁTICA

Noturno

6

60

CURSOS
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

ENFERMAGEM
FARMÁCIA
FISIOTERAPIA

TURNO

Diurno

12

40

Diurno/Not

8

120

PEDAGOGIA

Noturno

6

60

QUÍMICA

Noturno

6

120

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Noturno

8

120

MEDICINA
ODONTOLOGIA

Fonte: Assessoria Pedagógica da Reitoria – 2008 UniEVANGÉLICA

QUADRO 2 - Cursos de Graduação Faculdade Evangélica de Goianésia

ADMINISTRAÇÃO

DURAÇÃO
VAGAS
(SEMESTRES) (ANUAIS)
Noturno
8
100

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Noturno

8

100

DIREITO

Noturno

10

100

CURSOS

Fonte: Assessoria Pedagógica da Reitoria – 2008 UniEVANGÉLICA

TURNO

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO
CIENTÍFICA– UniLINGUAGEM
¤
Criação de um link no site institucional, para postagem de todas as
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informações relativa ao Programa.
¤
Padronização do material impresso das oficinas;
¤
Postagem de todo o material dos eventos e oficinas no site da
UniEVANGÉLICA;
¤
Realização de 70 oficinas de Português no período de março a outubro de
2008, atendendo 1.873 alunos. Inclusão de novos temas: Descrição técnica,
Produção textual na era digital, Diretrizes para a leitura do texto científico,
Produzindo e pensando o texto, entre outros;
¤
Avaliação sistemática das oficinas e dos demais eventos do programa,
evidenciando-se a necessidade de ampliação e melhor divulgação dos
eventos.
¤
Articulação com a comunidade, por meio dos seguintes eventos envolvendo
professores de Língua Portuguesa da Escola Básica:
- VI Encontro de professores de Português da Escola Básica, que contou com
150 participantes, entre professores das redes pública e privada e alunos de
licenciaturas da UniEVANGÉLICA, UEG e Anhanguera Educacional. Tema:
GÊNEROS TEXTUAIS E MÍDIAS: ESTRATÉGIAS DE LEITURA E ESCRITA EM SALA
DE AULA;
- II Fórum de Ensino de Língua Portuguesa, que contou com a participação de
122 professores e alunos das licenciaturas da IES e demais parceiras. TEMA:
TRANSVERSALIDADE CURRICULAR: LINGUAGENS EM PERSPECTIVA;
- III Seminário de Linguagem Científica, que contou com a participação de 82
acadêmicos e professores da IES e parceiras. TEMA: INOVAÇÃO,
TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO;
¤
Realização de 10 reuniões regulares da equipe, para planejamento das ações;
¤
Acompanhamento de estudos em Língua Portuguesa para aluno indígena.

LABORATÓRIOS DAS DISCIPLINAS BÁSICAS COMUNS AOS CURSOS DA
ÁREA DE SAÚDE (LABBAS)
¤
Projetos de Extensão: 29, com participação de 1.000 alunos
¤
Aulas práticas previstas em quadro de horários: 14.240 horas/aula.

- Laboratórios Multidisciplinares de Química: 3.720
- Laboratório Morfofuncional: 240
- Laboratórios de Microscopia: 3.480
- Laboratório de Microbiologia e Imunologia: 1.360
- Laboratório de Habilidades Médicas: 240
- Laboratórios de Anatomia Humana: 5.200
¤
Monitorias: 1.200 horas.
¤
TCCs/PBIC
- Farmácia (5)
- Enfermagem (2)
- Odontologia (2)
- Biologia (3)
- Química (1)
¤
Novas aquisições
- 10 Microscópios Binocular Bioval – Goianésia
- 1 microscópio Bioval
- 1 Câmera para microscópio
- 1 Retroprojetor
- Contador Digital de Colônia (CP600 TECNAL)
- Chapa aquecedora redonda com agitação magnética (6)
- 2 estufas – secagem e para fungos
- 1 bomba de hidrovácuo
- Densímetro Digital (3)
- Macaco elevatório tipo Jack (2)
- Paquímetro digital
- Refratômetro Abbe de bancada

- Viscosímetro Ostwald Cannon FONSKE
- Vidraria, reagentes, meios de cultura, utensílios

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO
SAÚDE (PGRSS)

DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE

¤
Acompanhamento da construção do Abrigo Externo para resíduos da área de

saúde;
¤
Acompanhamento das notificações da Vigilância Sanitária;
¤
Participação em seminários de capacitação: CONSUMO CONSCIENTE 06/2008 – ABMES – Brasília. Programa de Gerenciamento dos Resíduos 03/2008 - SECATRE – Brasília;
¤
Participação na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) com
orientações sobre Riscos Ergonômicos;
¤
Ações em relação à Saúde do Trabalhador:
- Consultas de enfermagem;
- Vacinação;
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- Encaminhamento para exames médicos: Audiometrias, Genicológicos,
Fisioterapia;
- Encaminhamento para Exames Laboratoriais.

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO (COMSEL )
A COMSEL tem como finalidade acompanhar, apoiar, avaliar e executar os
processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação, assegurando
agilidade, segurança e excelência no processamento dos dados.
Realiza avaliação e estudos permanentes dos processos seletivos realizados, com
registro de propostas de melhorias e inovações para os próximos, buscando
aprimorar sua logística.
Discute a infra-estrutura de controle de ocupação de vagas e elabora relatórios
das chamadas, com análise crítica e proposta de estratégias, para otimizar seu
aproveitamento.
Participa da elaboração do Projeto Pedagógico Institucional, propondo políticas
para o processo seletivo dos cursos de Graduação.
Ações de 2008
¤
Elaborou e executou o plano de ação para 14 processos seletivos: 9 para a

UniEVANGÉLICA, 3 para a Faculdade Evangélica de Goianésia e 2 para a
Faculdade Raízes;
¤
Repaginou o processo seletivo tradicional, implementando a prova
eletrônica ao processo seletivo para vagas remanescentes e aprimorou o
processo de divulgação, apresentando planejamento estratégico em
parceria com o Departamento de Marketing;
¤
Manteve a articulação do processo seletivo ao Ensino Médio, participando
na escolha das obras literárias exigidas nos vestibulares de Goiás, fazendo
estudo das obras e sugerindo a escolha; promovendo seminário de literatura
sobre as obras literárias exigidas no vestibulares das IES de Goiás - Pit-Stop
Literário e disponibilizando, na internet, os dados relativos ao desempenho
dos candidatos nas redações e nas demais disciplinas;
¤
Articulou, internamente, com o UniATENDER e o UniSOCIAL, o acesso direto
a relatórios referentes aos inscritos e matriculados, originados pelo
questionário socio econômico.

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (NEAD)
O NEAD constitui-se em um espaço institucional de suporte às disciplinas de
Educação a Distância (EAD) à realização de projetos de pesquisa com esta
temática. Possui ações de capacitação do corpo docente da instituição sobre EAD,
além de apoiar as iniciativas dos professores para a utilização do ambiente virtual
(TelEduc) e das Tecnologias de Informação e Comunicação em ambientes de
ensino-aprendizagem. É vinculado à Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD) e à PróReitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária (PROPPE).
Em 2008, o NEAD realizou atividades no Ensino, Pesquisa e Extensão:
Ensino:
¤
Suporte a 16 disciplinas semi-presenciais e 18 disciplinas que utilizaram o
Ambiente Virtual para apoio às atividades presenciais (1374 alunos inscritos
no ambiente TelEduc);
¤
Acompanhamento na implantação das áreas dos TCC I e II;
¤
Apoio às especializações presenciais, com a abertura de 3 áreas no Ambiente
Virtual;
¤
Formação e capacitação dos professores da instituição para a EAD.
Pesquisa:
¤
Parceria na pesquisa Leitura na Tela, financiada pela CAPES e parceria das
instituições: Universidade Estadual de Goiás (UEG), UniEVANGÉLICA e
Secretaria de Educação de Goiás;
¤
Desenvolvimento da pesquisa financiada pela Fundação Nacional de
Desenvolvimento do Ensino Superior Privado (FUNADESP): O ensino de
tópicos de trigonometria em ambientes informatizados: limites e
possibilidades. Os resultados desta pesquisa foram apresentados nos
eventos da Associação Nacional de Pesquisa em Educação (ANPED) e III
Seminário de Educação a Distância de Anápolis.
Extensão:
¤
Elaboração da página do NEAD;
¤
Cursos de extensão oferecidos pelo NEAD:

- Introdução a Informática;
- Expressões Algébricas;
- Potências, Radiciação, Fatoração e Produtos Notáveis;
- Formatação de textos acadêmicos segundo as normas da ABNT.
¤
III Seminário de Educação a Distância de Anápolis.
É importante destacar ainda, que o NEAD representou a instituição em eventos de
EAD internacionais, além de a equipe desenvolver os materiais didáticos para o
ambiente virtual utilizados nos cursos de extensão, realizados durante o ano.

COORDENADORIA DE AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PEDAGÓGICA/CPA
Ações avaliativas realizadas em 2008 pela CPA com o apoio da CAQP:
¤
Avaliação dos docentes pelos discentes;
¤
Auto-avaliação docente;
¤
Avaliação da infraestrutura do curso;
¤
Avaliação dos seminários de atualização de práticas docentes.
Em 2008, a maioria dos cursos da UniEVANGÉLICA utilizou a avaliação eletrônica, o
que facilitou a coleta e a tabulação dos dados, dando maior agilidade ao processo
avaliativo.
Em julho de 2008, aconteceu o III Seminário de Avaliação Institucional que teve
como objetivo geral apresentar o relatório de avaliação institucional, realizada
entre 2006-2008 aos diversos segmentos da IES. Os participantes discutiram os
dados apresentados no relatório e estabeleceram propostas preliminares de
melhoria bem como as prioridades das ações.
A CPA lançou duas publicações: Cadernos de Avaliação Institucional Nº 1, com
uma tiragem de 500 exemplares, para apresentar à comunidade acadêmica e à
sociedade as origens do processo avaliativo na UniEVANGÉLICA e a revista AVALIE,
com uma tiragem de 4.500 exemplares, divulgando os resultados da avaliação
realizada de 2006 a 2008.
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA,
EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA.

PÓS-GRADUAÇÃO
Dois tipos de cursos de Pós-Graduação são mais comuns - O Stricto Sensu
(Mestrado e Doutorado) e o Lato Sensu (especialização). A UniEVANGÉLICA
desenvolve as duas modalidades.
STRICTO SENSU
O ano de 2008 registra um novo e importante momento da UniEVANGÉLICA com o
desenvolvimento dos programas de mestrado:
1. Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, da própria instituição,
autorizado pela Capes em 2006, desenvolve-se desde agosto daquele ano. Tem
como área de concentração - Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente e duas
linhas de pesquisas: a) Sociedade, Políticas Públicas e Meio Ambiente; b)
Tecnologias e Meio Ambiente. Em seleção realizada, foram aprovados 9 alunos,
estando com 32 alunos matriculados, além de 9 alunos em regime especiais, em
2008.
Entre as atividades desenvolvidas em 2008 devem ser destacadas:
- 7 defesas de qualificação, com banca composta por professores-doutores da
instituição e com a presença de professores-doutores da UnB, UCB, UCG e UFG;
- 18 qualificações de projetos, com bancas compostas por professores doutores da
instituição;
- 14 colóquios de pesquisa, com a presença de 313 participantes.

2. Mestrado Profissional em Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia
Farmacêutica, autorizado pela Capes em 2005, desenvolve-se numa associação
entre a Universidade Católica de Goiás (UCG), a Universidade Estadual de Goiás
(UEG) e o Centro Universitário de Anápolis. O programa tem área de concentração
em: (1) Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia Farmacêutica; (2) Gestão
Industrial. Iniciado em março de 2006, realizou três seleções, estando com 50
alunos matriculados. Entre as atividades desenvolvidas em 2008 devem ser
destacados os convênios assinados (a) com a Secretaria de Saúde Municipal de
Araguaína, com vistas a inclusão de alunos vinculados àquele município; e (b) com
o Sindicato da Indústria Farmacêutica de Goiás, com vistas à aproximação do curso
com a indústrias do pólo farmacêutico goiano.
3. Mestrado Interinstitucional (MINTER) em Educação em parceria com a UCG, foi
autorizado pela Capes, em julho de 2007, para oferta de uma turma de 20 alunos,
tendo como linha de pesquisa a temática Teorias da Educação e Processos
Pedagógicos.
LATO SENSU - Especialização
A UniEVANGÉLICA oferece cursos de pós-graduação lato sensu, em diferentes
áreas, alicerçados em programas de alto padrão e executados por professores
qualificados. Muitos dos curso são oferecidos em Anápolis. Estão em articulação a
organização de dois pólos, um em Goianésia e outro em Ceres.
A procura de cursos fez com que fossem estabelecidas parcerias com outras
instituições que oferecem cursos chancelados pela UniEVANGÉLICA. Em 2008,
foram oferecidos 42 cursos nas diversas áreas, com um total de 869 alunos.
Destes, 21 cursos são da própria instituição e 21 em parceria, conforme quadros:
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QUADRO 3 - Cursos Pós-Graduação Lato Sensu - Próprios em andamento.
Cursos
Auditoria, Gestão em Tributos e Aduanas
Direito Civil e Processo Civil
Direito do trabalho e Previdenciário
Docência Universitária
Ensino da Matemática I
Ensino da Matemática II
Gestão Financeira
Implantodontia I
Implantodontia II
Língua Inglesa
Logística Empresarial
MBA em Engenharia da Produção
MBA em Gestão Empresarial
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas
Metodologia do Ensino e da Pesquisa na Educação Superior
Ortodontia VI
Ortodontia VII
Planejamento Geo Ambiental
Políticas Públicas sobre Álcool e outras Drogas
Prótese Dentária
Psicopedagogia Institucional e Clinica
TOTAL
Fonte: Coordenadoria de Pós-Graduação Lato Sensu da UniEVANGÉLICA – 2008

Inscritos
20
23
20
34
28
33
26
12
12
10
27
30
20
28
30
12
12
46
21
09
34
487

QUADRO 4 - Cursos Pós-Graduação Lato Sensu em Parceria.
Cursos

Local de
Realização

Alunos

Parceiro

Arquitetura de Estabelecimento de Saúde

24

CENEC-POA

Porto Alegre-RS

Auditoria e Gestão em Saúde

20

Instituto Solus

Niquelândia –GO

Direito do Trabalho e Previdenciário

24

Instituto Solus

Goiânia - GO

Direito Empresarial I

29

IGDE

Goiânia-GO

Direito Previdenciário

19

Instituto Solus

Goiânia – GO

Direito Processual Civil e Constitucional

21

IGDE

Goiânia - GO

Direito Público e Privado - Anápolis

24

Instituto Solus

Anápolis- GO

Direito Público e Privado III

18

Instituto Solus

Goiânia-GO

Enfermagem Trabalho I

25

Instituto Solus

Goiânia - GO

Enfermagem Trabalho II
Especialização em Unidade de Terapia
Intensiva
Gestão de Qualidade e Auditoria em
Processos Industriais
Implantodontia II

31

Instituto Solus

Goiânia – GO

16

Instituto Solus

Anápolis-GO

54

IGTF

10

HD

MBA em Administração de Condomínios

06

Instituto Solus

Ortodontia II

09

HD

Ortodontia II

09

IPESP

Periodontia I

06

HD

Uberlândia-MG

Prática Jurídica - Anápolis

17

Instituto Solus

Anápolis - GO

Prótese Dentária II
Saúde Pública e Programa de Saúde da
Família
Saúde Pública e Programa de Saúde da
Família
TOTAL

08

HD

Uberlândia-MG

17

Instituto Solus

Goiânia-GO

32

Instituto Solus

Ituiutaba-GO

Fonte: Coordenadoria de Pós-Graduação Lato Sensu da UniEVANGÉLICA – 2008

523

Pouso Alegre - MG
Uberlândia-MG
Goiânia - GO
Uberlândia-MG
Brasília-DF
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PESQUISA
A pesquisa se apresenta em momento importante de seu processo de
institucionalização, que se alicerça na afirmação de linhas de pesquisa, na
consolidação da iniciação científica (PBIC) e no desenvolvimento dos mestrados. A
partir de 2007, 11 professores-doutores, docentes da Instituição, aceitaram
integrar o quadro de Professores Consultores ad hoc da FUNADESP.
Linhas de Pesquisa - procurando articular-se com a política de pesquisa que se
desenvolve no país e em consonância com o Conselho Nacional de Pesquisa
(CNPq), o corpo docente mantém as seguintes linhas de pesquisa: (1) Sociedade,
Políticas Públicas e Meio Ambiente; (2) Saúde e Sociedade; (3) Tecnologias e Meio
Ambiente; e, (4) Estudos Transversais em Educação.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA
O Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PBIC) é responsável pela introdução
da pesquisa nos cursos de graduação e contempla alunos e professores26 orientadores. Trata-se de um diferencial da instituição que tem investido
financeiramente no programa.
O VII Seminário de Iniciação Científica (2008) será realizado nos dias 13 e 14 de
março de 2009, em conjunto com a Coordenação de Extensão (II Seminário de
Extensão). Desde a experiência de 2008, esse trabalho em conjunto pesquisa/extensão mostrou-se importante na integração e dinamização de ambas
as atividades.
Em 2008, em sua 7ª versão, o programa teve 30 projetos de pesquisa aprovados e
em andamento, envolveu 49 alunos bolsistas, 14 alunos voluntários, matriculados
em 12 cursos de graduação. Neste processo de pesquisa envolveram-se 29
professores com atividades de coordenação de projetos e outros 16 professores
na função de pesquisador-docente. Todos os professores desenvolvem atividades
de orientação de pesquisa.

COMITÊ DE ÉTICA
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é interdisciplinar e constituído por
profissionais de diversas áreas, inclusive com representante da comunidade.

Segue as normas estabelecidas pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde e é credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). Em
2008, o CEP recebeu 251 protocolos e avaliou 200 em 12 reuniões.

NUPTEC
O Núcleo de Apóio à Pesquisa e à Transferência de Tecnologia - apresenta-se como
mecanismo institucional capaz de fortalecer os vínculos de seus pesquisadores
com a sociedade civil, empresas e agências públicas, ajudando-os na captação de
recursos e, procurando meios de fomentar a inovação e a transferência de
tecnologia. Neste sentido, em 2008, foram firmadas importantes parcerias da
UniEVANGÉLICA com a Rede Goiana de Inovação (RGI) e com a Fundação de
Desenvolvimento de Tecnópolis (FUNTEC), com a participação no seu Conselho
Curador, também com o SEBRAE-GO.
Em 2008, o NUPTEC focou seu trabalho em um novo projeto de
empreendedorismo denominado UniINCUBADORA - A incubadora de empresas
de Anápolis. O objetivo desse projeto é incentivar e apoiar a ação empreendedora
e promover a aproximação entre o Centro Universitário e o mundo de negócios.
Foram divulgados cerca de 25 editais de variadas instituições que fomentam a
ciência, pesquisa e inovação, sendo que de 12 projetos apresentados, 6 foram
aprovados, com recursos liberados e projetos em andamento.
Além disso, preocupado com a preparação dos recursos humanos, o NUPTEC
promoveu a participação de seus funcionários em seminários, mini cursos e
palestras a respeito de Inovação, Propriedade Intelectual e Pesquisa Científica. E,
num sentido mais amplo ofereceu cursos e atividades para a comunidade
acadêmica:
¤
Pensando a Pesquisa na Instituição (orientações sobre pesquisa e
preenchimento do Currículo Lattes);
¤
Como elaborar projetos de pesquisa para editais do CNPq (foco nos editais
Jovens Pesquisadores e Editais de Bolsa para Pós-Graduação);
¤
Preenchimento do Currículo Lattes (Seminário de Linguagem Científica);
¤
Seminário de Competitividade Empresarial: Tecnologia e Inovação (3 dias de
palestras, com uma média de 260 participantes);
¤
Minicurso no XVII Seminário de Atualização de Práticas Docentes da
UniEVANGÉLICA.
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EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA

QUADRO 5 - Atividades de extensão realizadas pelos cursos/departamentos da UniEVANGÉLICA

12

0

1

107

998

PÚBLICO
ATINGIDO
4.634

Biologia

3

1

1

10

25

1.558

Ciência da Computação/Sistemas

9

1

1

39

16

748

Comsel

1

0

3

28

62

1.597

Cultura e Eventos

2

1

0

76

76

3.408

Cursos de Extensão

0

48

0

46

0

751

Cursos Superiores de Tecnologia

11

1

1

24

120

2.381

Direito

19

1

0

73

13

3.431

3

0

2

8

168

7.908

Educação Física

11

0

2

28

375

11.904

Enfermagem

28

0

9

86

772

159.716

Farmácia

11

0

6

53

443

6.905

Fisioterapia

CURSOS

EXTENSÃO
As Atividades de Extensão, entendidas num
processo interativo com a sociedade, são
realizadas na UniEVANGÉLICA como políticas em
que a indissociabilidade entre ensino e pesquisa
seja garantida. Além disso, estabelecidas na
perspectiva da responsabilidade social da
instituição, as Atividades de Ex tensão
desenvolvem-se ao longo do ano, com ações
permanentes e específicas, planejadas e
estruturadas para um melhor atendimento à
comunidade. Nelas, envolvem-se professores,
alunos e funcionários, bem como outras
organizações parceiras, fazendo com que a
Extensão praticada na UniEVANGÉLICA tenha
reconhecimento regional pela qualidade do
atendimento e organização.

EVENTOS CURSOS PROJETOS DOCENTES DISCENTES

Administração

Direito (Ceres)

44

8

1

232

769

7.391

História

1

0

0

5

11

422

ISE - Instituto Superior de Educação

3

0

0

64

0

1.583

22

0

0

40

2

1.127

Letras

2

0

0

4

23

1.008

Matemática

3

0

0

4

25

1.271

Medicina

2

0

1

17

64

594

NEAD - Núcleo de Educação a Distância
NUPTEC - Núcleo de Apoio a Pesquisa e
a Inovação Tecnológica
Odontologia

3

3

1

13

15

210

2

1

0

8

0

240

15

4

12

102

573

9.941

Pedagogia

17

0

2

293

207

8.222

1

2

0

4

0

LABBAS - Laboratórios Básicos de Saúde

Pós-Graduação Lato Sensu
Pós-Graduação Stricto Sensu
PROACAD - Pró-Reitoria Acadêmica
Química
UniATENDER - UniVIDA
TOTAL
Fonte: Coordenadoria de Extensão e Ação Comunitária – 2008 UniEVANGÉLICA

275

1

0

0

8

0

60

11

0

0

184

95

4.047

1

0

0

2

10

538

22

1

0

62

390

21.682

260

72

43

1620

5252

263.552
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CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Para complementar o conhecimento em áreas especificas, a
UniEVANGÉLICA passou a oferecer Cursos de Extensão
Universitária, destinados à comunidade acadêmica e à
sociedade em geral. No ano de 2008, foram oferecidos 48
cursos em diferentes áreas de conhecimento, com 684 alunos
inscritos, conforme segue:
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QUADRO 6 - Cursos de Extensão Universitária
Cursos de Extensão Universitária

Público

Álgebra Linear

06

Anatomia Funcional Humana I

10

Atualização em Cirurgias Bucais

19

Atualização em Clínica Odontológica

09

Atualização em Implantodontia

17

Biologia Celular

07

Bioquímica

16

Cálculo Diferencial Integral (Módulo I)

35

Cálculo Diferencial Integral I

17

Cartografia Sistemática

01

Cirurgia Bucal

20

Controle de Qualidade Microbiológico

07

Desenvolvimento Curso On-line utilizando TelEduc VI Edição

30

Direito Ambiental

30

Direito Civil VIII - Direito de Empresa

07

Direito Previdenciário

15

Economia

15

Fisioterapia Hospitalar Intensiva

06

Formatação de Textos Acadêmicos segundo Normas da ABNT

06

Fotografia

15

Fundamentos da Matemática

18

Genética

17

Histologia e Embriologia

08

História do Pensamento Biológico

04

Continuação QUADRO 6

Imunologia

08

Imunologia Básica

38

Inglês Avançado

06

Inglês Básico I (2 turmas)

33

Introdução a Cirurgias Periodontais

37

Introdução ao SUS ( Sistema Único de Saúde)

05

Leitura e Produção de Textos II

05

LIBRAS (2 turmas)

28

Língua Portuguesa (2 turmas)

20

Matemática Básica

07

Matemática Financeira e Calculadora HP 12C

10

Matemática on-line: potenciação, radiciação e produtos notáveis

16

Mercado financeiro e bolsas

02

Microbiologia Básica

05

Noções Contábeis e Financeiras de Consultório Odontológico

03

Parasitologia Básica

06

Programação em Delphi

14

Química Analítica Quantitativa

03

Química Farmacêutica
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Química Farmacêutica Medicinal

08

Química Orgânica

05

Sociologia Aplicada à Administração

01

Teoria da Argumentação

17

Trabalhando em Equipe

45

TOTAL

684

Fonte: Coordenação de Cursos de Extensão Universitária – 2008 - UniEVANGÉLICA

PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA
A Pró-Reitoria Administrativa é o órgão executivo que planeja, organiza, dirige e
controla as atividades administrativas do Centro Universitário. As ações da
PRAdm/Diretoria Administrativa e Financeira, em 2008, buscaram, sobretudo,
inovar, otimizar e racionalizar os processos internos, sempre com vista a prestar
melhores serviços, tanto para os clientes externos, quanto para os internos.
Atividades realizadas pela Pró-Reitoria Administrativa em 2008:
¤
início da reforma nos Colégios Couto Magalhães e Álvaro de Melo;
¤
continuidade da construção do bloco N;
¤
construção da cozinha-escola do curso de gastronomia;
¤
início da identificação do estacionamento;
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¤
construção

de estacionamento para motos no complexo da Reitoria e da
Mantenedora;
¤
início da instalação das novas guaritas;
¤
colocação de câmeras de segurança na biblioteca;
¤
colocação de câmeras de segurança nos armários do curso de odontologia;
¤
instalação de lousas interativas no Colégio Couto Magalhães;
¤
reformas nos banheiros para adequação de acessibilidade etc;
¤
pintura geral;
¤
construção do muro no complexo da mantenedora;
¤
aquisição de equipamentos multimídia, computadores, impressoras, e de
livros.
¤
finalização das salas de aula do segundo piso do bloco E;
¤
implantação do Lyceum em todas as unidades de graduação e pósgraduação;
¤
recebimento de comitiva da UNI - University Northern Iowa para fins de
convênio;
¤
reforma da unidade de Ceres;

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
A Associação Educativa Evangélica decidiu criar a Diretoria Financeira e Diretoria
Administrativa, extinguindo-se a Diretoria Administrativo-Financeira, tendo em
vista a estrutura organizacional atual e o crescimento e desenvolvimento
institucionais.
A área administrativa possui os seguintes setores: tecnologia da informação,
almoxarifado, compras, patrimônio, recursos humanos, setor de pessoal,
engenharia, manutenção, zeladoria (limpeza), segurança, transportes, marketing,
assessoria jurídica e cultura e eventos.
A área financeira é responsável pela tesouraria, financeiro, cobrança,
financiamentos e contabilidade.
As áreas administrativa e financeira estão ligadas pelas diversas atividades afins
que executam e desempenham suas funções de maneira harmônica.

POLÍTICA DE PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO
O patrimônio humano é reconhecido pela Instituição como o principal agente na
definição e execução de suas políticas institucionais para o cumprimento da sua
missão de produzir e divulgar conhecimentos, por meio do ensino, da pesquisa e
da extensão. A Instituição adota, portanto, padrões de gestão, visando a
incorporar pessoal competente a seus quadros, valorizando-o e aprimorando seu
percurso profissional, a partir das seguintes políticas:
¤
Adoção de critérios de seleção, ingresso e lotação, definidos em consonância
com as competências requeridas pelas funções a serem exercidas;
¤
Busca de compatibilidade entre as atribuições das funções e as competências
constatadas no perfil do candidato, para os cargos indicados pela
Mantenedora e Reitoria;
¤
Estabelecimento de princípios democráticos e cristãos como referência para
a gestão do corpo técnico-administrativo e corpo docente;
¤
Compromisso com a vigência de contratos de trabalho regidos pela legislação
em vigor, assegurando o cumprimento das obrigações sociais e
previdenciárias;

¤
Instituição e implementação de planos de carreira, de cargos e salários, com

progressão funcional e capacitação permanente, dentro das condições de
sustentabilidade financeira da Instituição;
¤
Concessão de incentivos para capacitação de pessoal, produção e divulgação
de pesquisas, a partir de critérios estabelecidos nos regulamentos, de acordo
com as prioridades dos cursos e programas institucionais;
¤
Desenvolvimento de programas de monitoramento e avaliação do
desempenho nas respectivas funções, entendidos como mecanismos de
aprimoramento contínuo e manutenção de vínculo institucional;
¤
Desenvolvimento de programas de capacitação permanente e apoio
pedagógico ao corpo docente e pessoal técnico-administrativo, com vistas à
melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem e da prestação de
serviços nos diferentes setores;
¤
Manutenção contínua de ação pastoral, tendo em vista o cultivo de valores
cristãos, assim como a promoção de clima institucional humanizador.
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DEPARTAMENTOS
ASSESSORIA JURÍDICA
A Assessoria Jurídica tem como objetivo providenciar, por si ou por outros, a
proposição de ações e defesas judiciais e administrativas; representar a
instituição, por mandato, em diferentes órgãos; realizar a advocacia preventiva
por meio do acompanhamento dos procedimentos institucionais; elaboração,
revisão e análise de documentos; emissão de pareceres, recomendações e
sugestões necessárias ao estrito cumprimento da legislação vigente.
A atuação direta de uma assessoria jurídica conhecedora das praxes e realidades
institucionais reverte-se em benefício financeiro e administrativo, pois reduz o
número de demandas, aumenta o número de êxitos, otimiza procedimentos e
soluções internas e externas.
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SECRETARIA GERAL
Órgão central das atividades acadêmicas de graduação, a Secretaria Geral é
responsável por manter atualizados e organizados os registros acadêmicos e
expedir diversos documentos; Atender ao aluno em toda a sua vida acadêmica,
desde a inscrição ao Processo Seletivo; matrícula e rematrículas; controle e
registro acadêmico; integralização curricular, e expedição e registro de diploma.
Para isto dispõe de 11 secretarias setoriais.
No ano de 2008, a UniEVANGÉLICA teve 4.980 alunos matriculados nos cursos de
graduação.

DEPARTAMENTO DE MARKETING
O Departamento de Marketing tem a função de promover a imagem da
instituição, contribuir para a construção de sua identidade corporativa,
desenvolver programas de ação com todos os seus públicos para captar novos
alunos. Gerencia o processo estratégico de marketing integrado a partir da Visão e
Princípios da Mantenedora e de suas Mantidas, assegurando, assim, uma
prestação de serviços de qualidade que possibilite um crescente e mensurável
nível de satisfação.
O Departamento é responsável também pela coordenação, edição e distribuição
das publicações institucionais, criação de campanhas e anúncios publicitários,
assessoria de imprensa, divulgação dos programas institucionais, entre eles, o
Programa de Educação e Sustentabilidade - Além do Verde.
A comunicação com os diversos públicos se concretiza por meio dos seguintes
tipos de mídias:
¤
Materiais impressos: panfleto, folder, cartaz, catálogo, anúncios em jornais e
revistas de grande circulação, mala-direta, revista, livros, outdoor,
informativo bimensal, balanço social;
¤
Audiovisuais: propaganda institucional, jingle, vt para TV, clip, vídeo
documentário, propaganda volante, escuta telefônica;
¤
Mídias de identidade visual: padronização da logomarca da instituição,
placas indicativas de sinalização, banner;
¤
Mídias alternativas: camiseta, busddor, display, faixa, brinde, adesivo,
quiosque em shopping center;

¤
Serviços de informação por telefone: 0800.
¤
Contato pessoal: agente de divulgação externo.
¤
Mídia eletrônica: e-mail marketing e site institucional.
¤
Editoração multimídia: livros impressos e eletrônicos, revistas, encartes

especiais institucionais, CD-ROMs, manuais, anais.
Publicações de 2008
Revista do Curso de Odontologia da UniEVANGÉLICA
Volume 10, nº 1, janeiro / junho 2008, Anápolis-GO
ISSN 1982-9590
Revista AVALIE
Ano 1 - Número 1 - 2008
ISSN 1984-3860
Caderno de Avaliação Institucional
Número 1 - ISSN 1983 - 1129
Anais referente ao XV Seminário de Atualização de Práticas Docentes da
UniEVANGÉLICA
Anápolis - GO - ISSN 1981-8955
Anais referente ao XVI Seminário de Atualização de Práticas Docentes da
UniEVANGÉLICA
Anápolis - GO - ISSN 1981-8955
Balanço Social 2007
Associação Educativa Evangélica
ISSN 1980-9514

BIBLIOTECA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

A Biblioteca Universitária Arthur Wesley Archibald é muito importante para a
instituição, não só por seu grande acervo, mas principalmente pelo conjunto de
serviços que presta. Dispõe de um amplo local de estudo e, ainda, laboratório de
informática, onde a comunidade acadêmica pode realizar consulta a livros,
revistas e base de dados. Atende aos diversos cursos e segmentos da
UniEVANGÉLICA em suas necessidades de documentação e informação nas áreas
do conhecimento específico de sua atuação, tendo como propósito contribuir
para a qualidade da educação, da pesquisa e da extensão.

O departamento de contabilidade auxilia no processo administrativo-financeiro,
implantando controles internos, verificando a utilidade destes, propondo
melhoria nas rotinas e processos, emitindo relatórios gerenciais, participando dos
planejamentos estratégicos e operacionais da instituição.

Atendimentos:
¤
Empréstimos: 125.450;
¤
Consultas ao acervo: 1.220.172.
Acervo:
¤
Livros: 31.780 títulos e 69.251 exemplares;
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¤
Periódicos: Nacionais: 1.150 títulos e 17814 fascículos; Estrangeiros: 49
títulos e 1208 exemplares;
¤
Multimídia: 951 títulos e 1.208 exemplares.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Em sintonia com a evolução tecnológica, o departamento de informática dispõe
de uma equipe altamente qualificada e preparada para os freqüentes avanços
tecnológicos, contribuindo para o sucesso institucional. Seu objetivo é oferecer
ferramentas para maior agilidade, flexibilidade, robustez, disponibilidade e
integridade da informação, por meio de softwares que facilitam todo o processo
acadêmico e interdepartamental.

PASTORAL INSTITUCIONAL
A Pastoral Institucional atua para o desenvolvimento integral da pessoa e para sua
melhor inserção na sociedade. Tem uma prática comprometida com a qualidade,
com a ética e com os valores cristãos, na construção da justiça e da verdade,
contemplando o ser humano em sua integralidade. Seu compromisso está
articulado à vida humana. Sua ação transcende os limites eclesiásticos, pois atua
no sentido de relacionar o Evangelho às diversas situações da vida cotidiana,
abrindo espaços para uma real e concreta experiência de fé cristã.
As atividades desenvolvidas pela pastoral são aconselhamentos, visitas a
enfermos, apoio às famílias enlutadas, apoio aos Clubinhos Bíblicos, realização de
devocionais (louvor, oração e reflexão da Palavra de Deus) envolvendo os
departamentos da Instituição, perfazendo um total de participação de mais de
300 colaboradores e alunos.

DEPARTAMENTO DE FILANTROPIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (UniSOCIAL)

DEPARTAMENTO DE CULTURA & EVENTOS

O Departamento de Filantropia e Assistência Social da Associação Educativa
Evangélica é responsável pela condução e acompanhamento dos processos de
Bolsas de Estudo da instituição, além do Financiamento Estudantil (FIES), PROUNI
e bolsas da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).
O UniSOCIAL propicia condições para facilitar o acesso e a permanência de
estudantes carentes ao ensino superior e reforça, assim, a política de inclusão
social da instituição.

Compete ao departamento de Cultura e Eventos:
- Contribuir para o desenvolvimento cultural e social dos alunos, professores e
colaboradores da instituição, propiciando o intercâmbio cultural entre a
instituição e a sociedade.
- Desenvolver ações pontuais que envolvam organização e promoção com o
objetivo da difusão de conhecimentos, prestações de serviços, atividades
artístico-culturais, comemorações de datas e promoção da marca institucional,
contribuindo para a expansão da oferta de vagas e possibilitando o ingresso de um
maior número de estudantes ao ensino superior e viabilizando, desta forma, o
planejamento financeiro administrativo da instituição.
- Desenvolver atividades de caráter permanente ou transitório com a comunidade
do entorno em que se situa a instituição, tomando como referências as
necessidades sociais, propiciando comprometimento da comunidade acadêmica,
contribuindo para a criação de uma nova sociedade – não violenta e não opressiva
e mais justa socialmente.

QUADRO 7 - Quantitativo e tipo de bolsas distribuídas.
MANTIDA

TIPO DE BOLSA

TOTAL
EM 2008/1

TOTAL
EM 2008/2

UniEVANGÉLICA - sede

Bolsa Filantropia -Parcial

943

855

UniEVANGÉLICA - sede

PROUNI - Integral

172

203

UniEVANGÉLICA - sede

Funcionário

136

119

UniEVANGÉLICA - sede

Bolsa Licenciatura

1744

1331

UniEVANGÉLICA - Ceres

Bolsa Filantropia -Parcial

18

28

UniEVANGÉLICA - Ceres
Faculdade Evangélica de
Goianésia
Colégio Couto Magalhães

PROUNI - Integral

-

06

Bolsa Parcial

98

108

Bolsa Parcial

-

808

Colégio Álvaro de Melo

Bolsa Parcial

-

273

3.111

3.731

212

152

272

211

TOTAL DE BENEFICIADOS
UniEVANGÉLICA
UniEVANGÉLICA

FIES-Financiamento
Estudantil
OVG – Organização das
Voluntárias de Goiás

Faculdade Evangélica de
Goianésia

FIES-Financiamento
Estudantil

15

13

Faculdade Evangélica de
Goianésia

OVG - Organização das
Voluntárias de Goiás

141

140

Fonte: Departamento de Filantropia e Assistência Social (UniSOCIAL) – 2008 UniEVANGÉLICA
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS
O Departamento de Compras, em razão de sua própria natureza, mantém forte
relacionamento externo com fornecedores.
A condução desse relacionamento é fundamental para garantir o bom
atendimento das necessidades das várias áreas do público interno da
UniEVANGÉLICA.
No relacionamento externo à empresa, o Departamento de Compras funciona
como o meio de conexão com o mercado. Os fornecedores procuram a instituição
quando desenvolvem produtos alternativos.
Nesse ponto, é fundamental uma atitude pró-ativa do comprador, não
desprezando a possibilidade de introdução, na empresa, de uma solução melhor
ou de alternativa mais em conta financeiramente que a atual, para algumas
necessidades específicas. Desta forma, diariamente, busca-se novos parceirosfornecedores sólidos e confiáveis.

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

PROGRAMA UniATENDER

Ao Departamento de Patrimônio (DEPAT) compete receber os materiais
permanentes, registrar, classificar, entregar os bens adquiridos aos setores
destinatários; organizar, orientar, controlar e executar as atividades inerentes ao
cadastramento dos bens móveis e imóveis, divulgar normas de Controle
Patrimonial no âmbito da instituição.

O UniATENDER tem como objetivo acolher, integrar, atender e acompanhar os
discentes individualmente e em grupo, realizar a acolhida aos calouros,
aconselhamento, serviço social, prevenção ao uso indevido de drogas, inclusão
social, apoio a concluintes e egressos, e ouvidoria, são exemplos de serviços
desenvolvidos.
Atendimentos individuais: 2.347
Atendimentos em grupo: 2.183
Atendimentos especiais (passe escolar / carteira de egressos / projetos etc.): 5.855
Eventos (CineClube / Acolhidas / Seminários): 3.172

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
O departamento caracterizou-se como um importante setor na AEE. O ano de
2008 também foi marcado por um crescimento significativo no que diz respeito a
reformas e obras. Prioritariamente, este setor focou suas ações nas seguintes
obras e/ou reformas: no bloco E e no bloco N; início da construção do prédio
próprio da Faculdade Evangélica de Goianésia; início da sinalização do
estacionamento do complexo da Reitoria; construção do muro no complexo onde
se localiza o prédio central; início das reformas nos Colégios Couto Magalhães
42 (Anápolis) e Álvaro de Melo (Ceres), tendo como foco o período denominado de
era digital.
A – Anápolis:
Total de área construída: 62.657,42 m²;
Arruamento e estacionamento: 109.136,17 m²;
Vagas para carros e motos: carros 852 / motos 194;
Área total do terreno: 260.705,15 m²;
Ginásio de esportes: Capacidade para 5.700 pessoas.
B – Campus - Ceres:
Total da área construída: 5.501,42 m²;
Área para expansão: 2.400,00 m².
C – Faculdade Evangélica de Goianésia:
Total da área em construção: 2.122,06 m²;
Área para expansão: 10.096,95 m².

PROGRAMA UniVIDA
O UniVIDA é um programa institucional que cumpre parte da missão da
UniEVANGÉLICA em relação a responsabilidade quanto à inclusão social de afro
descendentes, deficiêntes, atenção à dependência química, e prevenção ao uso
indevido de drogas nas unidades mantidas da Associação Educativa Evangélica e
com ações de extensão à comunidade.
São oferecidos serviços como cursos, palestras e atividades culturais envolvendo
esportes, músicas, teatro, artes em geral e mobilização da comunidade, com vistas
à melhoria da qualidade de vida.
O UniVIDA é credenciado pelo Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre
Drogas de Goiás e desenvolve parcerias com a Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas e ONGs.
Eventos realizados:
- 1º Seminário sobre povos indígenas: Educação, direito e cidadania
- Dia da Consciência Negra
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PROJETOS/EVENTOS INSTITUCIONAIS

NOITE DO CONCLUINTE

UniABERTA

Trata-se de uma homenagem aos discentes que estão
Noite de Concluintes
terminando seus cursos de graduação. A Noite do
Concluinte é realizada ao final de cada semestre no desejo
de reafirmar que a UniEVANGÉLICA permanece de portas abertas e deseja
estabelecer um relacionamento permanente com seus egressos. Em 2008, o
evento contou com a participação de mais de 1.000 discentes.

Tem como objetivo oferecer aos alunos do Ensino Médio a
possibilidade de conhecer a qualidade dos cursos da
UniEVANGÉLICA e sua estrutura. Assim, por meio de palestras
e visitas (tour) pela instituição, foi apresentado aos 2.500
participantes, o potencial do Centro Universitário e programas de bolsas
oferecidos.

UniCIDADÃ
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i

EVANGÉLICA

C dada
Compartilhando o conhecimento

2008

O Projeto UniCIDADÃ, em parceria com a TV Tocantins
(Projeto Ciranda) e a ABMES (Dia do Ensino Responsável),
tem como finalidade realizar ações nas áreas de educação,
saúde, tecnologia, direitos humanos, cultura, meio
ambiente, entre outras, em prol da promoção da cidadania,
como meio de desempenhar seu compromisso social.
A atividade serve para crescimento e aprendizado da
comunidade acadêmica. As pessoas passam a conhecer o
ambiente universitário, podendo crescer e interagir com ele.
Crianças, adolescente e adultos foram atendidos nas mais
diversas atividades pelos curso de graduação, unidades da
instituição e parceiros

QUADRO 8 - Dados quantitativos do projeto UniCIDADÃ
TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS PELOS CURSOS

72

TOTAL DE DOCENTES PARTICIPANTES

67

TOTAIS DISCENTES PARTICIPANTES
TOTAL DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
PARTICIPANTES
TOTAL DE PÚBLICO ATENDIDO
Fonte: Departamento de Cultura e Eventos – 2008 UniEVANGÉLICA

629
198
21.943

PROJETO CRIAR E TOCAR
Faz da arte e da música um instrumento de aprendizado, desenvolvimento e
inclusão social.
Desde abril de 2005, a iniciativa oferece às crianças e adolescentes de famílias de
baixa renda, um novo modo de expressão da criatividade, fazendo da arte e da
música um instrumento de aprendizado, desenvolvimento e inclusão social. Na
área de artes são oferecidas oficinas de pintura, cerâmica e técnicas de desenhos.
Na área da música, oficina de iniciação musical, instrumentos, fanfarra e
orquestra. O projeto atendeu a mais de 120 crianças em 2008.
Objetivos
¤
Inclusão por meio da formação artística de crianças e adolescentes de 7 a 17
anos;
¤
Promover a profissionalização do artista, dando oportunidade de inserção no
mercado de trabalho e o pleno exercício de sua cidadania;
¤
Promover assistência social, esporte e lazer e acompanhamento escolar;
¤
Oferecer atendimento nas áreas: odontológicas, da capelania, oportunidade
profissional (programa jovem aprendiz) e assistência médica;
¤
Oferecer aos participantes e toda sua família o contato com a riqueza cultural
que a música e a arte oferecem;
¤
Integrar o aluno no processo de construção do conhecimento e o
desenvolvimento de sua capacidade intelectual, cultural, afetiva, expressiva,
comunicativa e social;
¤
Promover o bem estar do aluno, resgatando a auto-estima e valorizando seu
progresso.
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Programa Permanente de Educação e Sustentabilidade – Além do Verde

¤
Promover a lembrança da marca de forma institucional;
¤
Criar selos, adesivos, bottons, brindes diversos: canetas, camisetas, porta

A missão da AEE/UniEVANGÉLICA está pautada na promoção
do conhecimento por ela realizado, por meio do ensino nos
diferentes níveis, da pesquisa e da extensão, busca a
formação de cidadãos numa perspectiva cristã e integral,
comprometidos com o desenvolvimento sustentável.
ALÉMdoVERDE
Neste sentido, é fundamental que suas ações sejam de um
modo geral articuladas na perspectiva de atender a esta
missão, e sua materialização poderá somente ocorrer, quando toda a instituição
estiver realizando ações conjuntas, interligadas, de forma interdisciplinar e
multidisciplinar, com a finalidade de atender ao propósito de sua missão e visão,
em patamar de relevância social e de seu compromisso com a comunidade interna
e externa, na perspectiva de transformar e melhorar os grupos envolvidos.
Por este motivo, este programa, ao agregar as diversas ações da instituição para o
2º semestre de 2008 e o ano de 2009, tem importância na medida em que vai
promover atividades relacionadas à melhoria da vida no planeta e que, para “além
do verde”, se consiga desenvolver nos integrantes deste programa uma nova
atitude, um novo comportamento, com agregação de novos valores.
A humanidade está em constantes riscos, principalmente os relacionados ao
ambiente, as instituições de ensino são atores importantes para influenciar e
mudar comportamentos. Pois dispõem de pessoas com nível de conhecimento e
consciência favoráveis a esta transformação, como também, pelos efeitos
multiplicadores do programa na vida dos envolvidos: na escola, no trabalho, na
igreja, na família, no bairro, enfim em toda a sociedade.
Programa Permanente de Educação e Sustentabilidade
da Associação Educativa Evangélica

OBJETIVOS
¤
Criar uma marca do programa para que faça parte de todas as peças
publicitárias, e esteja presente nas atitudes e valores das ações relacionados
ao programa;
¤
Divulgar a Associação Educativa Evangélica e suas mantidas, como
promotora da sustentabilidade em suas mais variadas formas, evidenciando
as ações relacionadas ao meio ambiente;
¤
Destacar informações que têm grande diferencial competitivo, credibilidade,
inovação, estrutura física, qualidade de ensino, programas e ações sociais;

lixos para carro, copos de vidros e canecas para serem substituídos pelos
copos descartáveis entre os colaboradores, salas de professores etc;
¤
Realizar diagnóstico para conhecimento da realidade e possível intervenção,
tendo por base os fundamentos do programa;
¤
Implantar ações que atendam os princípios norteadores do programa;
¤
Implementar as atividades já existentes, adequando-as ao programa;
¤
Mobilizar professores e funcionários com palestras e oficinas acerca do
programa;
¤
Mobilizar os líderes estudantis em seminários específicos;
¤
Mobilizar os líderes de movimentos sociais, poder público, privado e ONG's;
¤
Realizar parceiras com os diversos setores da sociedade que estejam
desenvolvendo ações correlatas aos propósitos do programa;
¤
Desenvolver atividades particularizadas em todos os Cursos e nas unidades
da AEE, bem como em conjunto, tendo por base a temática;
¤
Incluir o tema do programa nas grandes atividades da Instituição – em todas
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as unidades;
¤
Divulgar por meio de filmes, artigos científicos e jornalísticos, apresentações
em eventos acadêmicos ou não, o desenvolvimento das ações;
¤
Promover ações que garantam a geração de renda da comunidade envolvida;
¤
Construir coletivamente a cartilha referencial sobre programa.

PROJETO UniEVANGÉLICA VISITA O CONGRESSO NACIONAL
EDIÇÃO 2008
A UniEVANGÉLICA, preocupada com a formação global dos seus acadêmicos,
promoveu, em parceria com o Gabinete do Deputado Federal Rubens Otoni, as
condições necessárias para que eles pudessem aprender em outros ambientes, e
trazer para a sala de aula as novas informações, objetivando a discussão e a
reflexão de temas importantes relativos a vida política brasileira.

Direito - Ceres

STJ e Memorial JK

61

Sistemas de Informação e Ciência da
Computação

Palestra no ITI - Softwares Livres

37

Direito - Anápolis

STF e Memorial JK

79

PROJETO UniCIDADÃ - ITINERANTE

Pedagogia

Memorial JK

41

Município de GOIANÉSIA

Medicina

Ministério da Saúde e Memorial JK

41

Ciências Contábeis - Administração
e- Direito - Goianésia

Banco Central do Brasil e Memorial JK

29

Farmácia

Palestra no C.F.F. e Memorial JK

40

Odontologia

Memorial JK

21

Fisioterapia

Memorial JK

31

Ciências Contábeis e Administração
Goianésia

Banco Central do Brasil e Memorial JK

23

Cursos Superiores de Tecnologia

Memorial JK

33

Total de Participantes
Fonte: Coordenadoria de Extensão – 2008 UniEVANGÉLICA
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Visita Extra

rant

Curso

Objetivos
¤
Possibilitar a participação de acadêmicos da UniEVANGÉLICA, em projetos
extracurriculares, em diferentes setores da sociedade.
¤
Promover o conhecimento do Congresso Nacional.
¤
Possibilitar visita a órgãos do governo federal e locais históricos/turísticos da
Capital Federal.

ne

QUADRO 9 - Quantidade de cursos e participantes do projeto

Compartilhando o conhecimento

A UniEVANGÉLICA tem realizado continuamente ações que visam melhorar a
qualidade de vida da população do seu entorno, por meio das atividades de
extensão. Estas ações também têm contribuído para o processo ensinoaprendizagem dos nossos acadêmicos, visto que colocam em prática o que é
aprendido em sala de aula, além de promover a possibilidade de intercâmbio com
a comunidade, na perspectiva de fomentar os valores de solidariedade e
compromisso social.
Esta é uma proposta de trabalho e intervenção social, onde alunos, professores e
comunidade alvo, compartilham momentos de aprendizagem, troca de
experiências e vivencias da realidade social.
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OBJETIVOS
Realizar ações de extensão nas áreas de educação, saúde, cultura, meio ambiente,
direitos humanos, tecnologia e trabalho em parceria com os municípios do
entorno.
LOCAL
1. Escola Municipal Padre Jesus O. Pagulo
2. Escola Municipal Maria Gerusa - Realização dos Minicursos
PÚBLICO ALVO crianças, jovens e idosos

QUADRO 10 - Dados quantitativos dos participantes
no projeto UniCIDADÃ Itinerante
Atividade

Continuação QUADRO 10

Números

GASTRONOMIA

Público Docentes Alunos Técnicos

ADMINISTRAÇÃO - Goianésia
Consultoria para pequenas e médias empresas

8

3

5

0

892

1

7

0

6

2

6

0

BIOLOGIA
Gingana do lixo
CIÊNCIAS CONTABÉIS - Goianésia
Imposto de renda para pequena e média empresa
DIREITO - Anapólis
Orientação Jurídica e jogo trilha da cidadania
DIREITO - Goianésia

67

7

12

0

Orientação Jurídica e jogo trilha da cidadania
EDUCAÇÃO FÍSICA
Jogo de Damas

374

Pescaria

436

Queimada

81

1

27

1

21

Coleta para Exame colpocitológico

21

Ações educativas sobre saúde reprodutiva

26

2

8

0

FARMÁCIA
Tipagem sanguínea

265

Glicemia capilar

139

Orientação sobre o uso correto de medicamentos

385

1

21

2

5

20

0

1

0

0

FISIOTERAPIA
Avaliação Cardio respiratória

210

Avaliação do Desenvolvimento Neuropsicomotor

2

Avaliação Postural em Crianças, Adultos e Idosos

147

Educação em Saúde na área de Fisioterapia

214

Encaminhamentos

33

Teste de alcance funcional
Minicurso - Cinesioterapia para pacientes
hipertensos e diabéticos e cuidados básicos com
pacientes acamados

50
26

35
34

3

9

0

1

10

0

3

15

0

29
28

Tangran

39

Xadrez mesa

44

Xadrez gigante

58

Torre de hanói

109

Construções geométricas - canudinhos e origami

66

ODONTOLOGIA

ENFERMAGEM
Consultas de enfermagem ginecológica

Oficinas para merendeiras
Higienização dos alimentos e orientações
básicas. Falso pão de queijo; bolo da casca da
banana; bolo de laranja.
Higienização dos alimentos e orientações básicas.
curau de abóbora; e salada de macarrão.
Higienização dos alimentos e orientações básicas.
Brigadeiro de mandioca; Leite condensado, bolo
de chuva com goiabada
Higienização dos alimentos e orientações básicas.
Bolo de cenoura, trança de cará, pão de Mel
MATEMÁTICA

Prevenção bucal

126

Escovação

508

Minicurso - Farmacologia

9

1

0

0

Minicurso - Anestesiologia

4

1

0

0
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Continuação QUADRO 10

PEDAGOGIA

50

Pintura facial
Minicurso - A psicomotricidade na educação infantil
(matutino)
Minicurso - A psicomotricidade na educação infantil
(vespertino)
Minicurso - O enfoque lúdico na educação infantil crianças de 4 e 5 anos (matutino)
Minicurso - O enfoque lúdico na educação infantil crianças de 4 e 5 anos (vespertino)
Minicurso - A gestão escolar no atual contexto
escolar
Mini curso - O uso material concreto - Matemática
no 1º ano Ensino fundamental
Minicurso - O uso material concreto - Matemática
no 2º ano Ensino fundamental
Minicurso - O uso material concreto - Matemática
no 3º ano do ensino fundamental
Minicurso - O uso material concreto - Matemática
no 4º ano do ensino fundamental
Minicurso - O uso material concreto - Matemática
5º ano do ensino fundamental
PÓS-GRADUAÇÃO

378

Minicurso - Etiqueta Social e Profissional

19

Minicurso - Excelência no Atendimento

17

28
29
29
29
24

9

27

0

1

0

0

2

10

0

44

177

3

29
31
28
22
15

DEBATE POLÍTICO COM OS CANDIDATOS A PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
ANÁPOLIS PARA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2008

UniATENDER
Ciranda do Chocolate

228

Qualidade de vida na terceira idade

16

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS

5.414

Fonte: Departamento de Cultura e Eventos – 2008 UniEVANGÉLICA

Atividades realizadas pela prefeitura municipal de Goianésia
Emissão de carteira de identidade, CPF e de trabalho, corte de cabelo, videokê,
entrega de mudas, alvará sanitário, apresentação da Camerata de Barro Alto,
orientações sobre dengue, defensoria pública, pau de sebo e brinquedos

Apresentação:
O debate possibilitou a apresentação das propostas dos candidatos à Prefeitura
de Anápolis a partir de temas sócio-político.
Objetivos:
¤
Apresentação e esclarecimentos de propostas aos estudantes com espaço
para os mesmos fazerem perguntas;
¤
Proporcionar uma aproximação dos estudantes eleitores com os candidatos;
¤
Colaborar para a formação política dos discentes, estimulando-os a
participarem de debates políticos;
¤
Recolher alimentos não perecíveis para as instituições.

PROJETO PIT STOP LITERÁRIO
Apresentação:
O Seminário de Literatura da UniEVANGÉLICA (Pit Stop Literário) foi criado a partir
da contextualização nas provas das obras literárias indicadas para o vestibular em
Goiás, cujos autores integram gêneros variados: Lírico, Dramático e Narrativo.
Tem por finalidade, oportunizar ao público estudantil, desde o Ensino Médio ao
Ensino Superior, o conhecimento da leitura teórica das obras, elaboradas por
profissionais da área.
Objetivos:
¤
Estimular o cultivo da literatura e das artes em meio ao público estudantil;
¤
Viabilizar a discussão de obras literárias, promovendo a fruição da poesia e da
ficção em espaços culturais apropriados;
¤
Promover a integração entre a UniEVANGÉLICA e a comunidade estudantil
anapolina, no sentido de oferecer oportunidades iguais de acesso ao estudo
e a cultura;
¤
Oportunizar o crescimento intelectual e a convivência social a fim de efetivar
ações de cidadania.
Público atingido:
IX Pit Stop Literário - UniEVANGÉLICA: 641
X Pit Stop Literário - UniEVANGÉLICA: 644
I Pit Stop Literário - Faculdade Evangélica de Goianésia: 212
III Pit Stop Literário - Campus Ceres: 100

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO (ODM)
1
ERRADICAR A EXTREMA
POBREZA E A FONE

2
ATINGIER O ENSINO
BÁSICO UNIVERSAL

3
PROMOVER A IGUALDADE
ENTRE OS SEXOS E A
AUTONOMIA DAS MULHERES

4
REDUZIR A
MORTALIDADE INFANTIL

5
MELHORAR A SAÚDE
MATERNAL

6
COMBATER O HIV/AIDS,
A MALÁRIA E OUTRAS
DOENÇAS

7
GARANTIR A
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

8
ESTABELECER UMA
PARCERIA MUNDIAL PARA
O DESENVOLVIMENTO

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) formam a agenda global
aprovada por 191 países, em setembro do ano 2000, em Nova York, durante a
Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).
Os 8 ODM estão presentes na Declaração do Milênio, documento oficial assumido
em conjunto pelos países-membros da ONU, entre eles o Brasil, que estabelece
um compromisso compartilhado entre governos, empresas, ONG`s,
universidades e sociedade em geral para, até o ano de 2015, diminuir os índices de
pobreza e melhorar as condições de sustentabilidade do planeta.
ODM UNIVERSIDADES
O projeto ODM Universidades é um jeito jovem de transformar teoria acadêmica
em prática social, para contribuir de verdade na construção de um mundo
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sustentável a partir do voluntariado.
A iniciativa desafia universitários em idade entre 17 e 28 anos a formar equipes de
voluntários, escolher uma comunidade com uma necessidade social, criar e
realizar um projeto de desenvolvimento humano para participar da melhoria das
condições de vida dessa comunidade, por meio da combinação dos
conhecimentos aprendidos na universidade com os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM).
Os projetos de voluntariado inscritos no Prêmio ODM Universidades são criados
pelas equipes de acadêmicos e beneficiam de forma direta o ambiente social das
comunidades. Com a escolha de um ODM, os universitários desenvolvem suas
atividades de projeto nas áreas de saúde, educação, cultura, cidadania, meio
ambiente, comunicação, esporte e outras várias.
O ODM Universidades é uma porta aberta à participação cidadã universitária na
construção de um mundo sustentável. Ela é acessível aos jovens universitários
com atitude construtiva, dispostos a transformar teoria acadêmica em prática de
desenvolvimento humano e que, sobretudo, desejam colocar o conhecimento a
serviço da vida.

"Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda
quando for velho, não se desviará dele". Provérbios 22:6

PROJETOS ODM DA UniEVANGÉLICA
AME de PEITO ABERTO - Enfermagem

ODM
Universidades

ferramenta para proporcionar uma melhor qualidade vida, desenvolvimento
intelectual e social das crianças.

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)

O projeto “AME de Peito Aberto” é uma iniciativa de
pesquisa e ação, desenvolvida por uma equipe de
voluntariado universitário do curso de enfermagem. O
projeto tem por objetivo desenvolver ações de apoio e
proteção do aleitamento materno, incentivando o
estabelecimento do Aleitamento Materno Exclusivo
REDUZIR A
(AME)
até o sexto mês de vida e aleitamento materno
MORTALIDADE INFANTIL
complementado até dois anos de idade das crianças.
A equipe de acadêmicos promove mobilizações em
comunidades e empresas, por meio de oficinas, palestras, exposições de fotos,
exibições de vídeos e visitas a maternidades para divulgar a importância do
Aleitamento Materno Exclusivo.
Estas ações são desenvolvidas com o propósito de melhorar a saúde das gestantes
54 e reduzir a mortalidade infantil da cidade de Anápolis (GO).

4

EDUCAR CRIANÇAS DE PERÍODO ESCOLAR A TER UMA POSTURA
ADEQUADA - Fisioterapia
Com a perspectiva de educar as crianças para que
tenham uma postura corporal adequada no cotidiano e
evitar possíveis problemas futuros, proporcionando
uma melhor qualidade de vida, uma equipe de
voluntariado universitário do curso de fisioterapia
desenvolve o projeto “Educar crianças de período
REDUZIR A
escolar a ter uma postura adequada”.
MORTALIDADE INFANTIL
As ações consistem em dinâmicas teatrais sobre
posturas corretas e erradas do cotidiano das crianças.
Para alcançar melhores resultados e fixar a idéia, ao término das atividades as
crianças recebem um folder explicativo e ilustrativo para colorir, de maneira que
possam desenvolver o aprendizado adquirido de forma agradável e lúdica.
A equipe de acadêmicos desenvolve o projeto sob a ótica da educação, como

4

SER Voluntário – Química e Especialização em Planejamento GeoAmbiental
Equipe Atitude Jovem
O projeto “Ser Voluntário” é uma iniciativa desenvolvida
por uma equipe de voluntariado formada por
integrantes da ONG 4 Elementos e universitários dos
cursos de Química e Biologia da UniEVANGÉLICA e
UniAnhanguera.
ESTABELECER UMA
O projeto tem o objetivo de mobilizar e capacitar jovens
PARCERIA MUNDIAL PARA
para serem voluntários e desenvolver projetos na
O DESENVOLVIMENTO
cidade de Barro Alto (GO). A equipe trabalha para
desenvolver a consciência do voluntariado nos jovens,
de maneira que estes sejam atores e autores na implantação dos ODM nas
comunidades. A equipe promove encontros quinzenais na cidade, onde são
realizadas oficinas de teatro, palestras sobre meio ambiente e cidadania, aulas de
como elaborar, buscar parcerias e implantar um projeto social na comunidade.
A equipe acredita que por meio dessa iniciativa, a consciência social e a qualidade
de vida dos cidadãos da cidade de Barro Alto (GO) são transformadas pelo
trabalho de voluntariado.

8

PROJETO SIDADANIA- Direito
Educando Portadores de Direitos
O projeto “SIDAdania” é uma tecnologia social desenvolvida
pelos acadêmicos de Direito da UniEVANGÉLICA em Anápolis
(GO), com o objetivo de garantir aos soro-positivos o exercício
de seus direitos especiais.
O grupo utiliza oficinas, palestras, dinâmicas de integração,
material didático de formação e a internet para capacitar
líderes locais e agentes das redes de atenção. Para assessorar a

6
COMBATER O HIV/AIDS,
A MALÁRIA E OUTRAS
DOENÇAS

atuação desse público em cada comunidade, o grupo disponibiliza um website
que apóia a continuidade do projeto.
Com a missão de formar uma comunidade de voluntários que conheçam os
direitos dos soro-positivos, o projeto mobiliza pessoas para disseminarem esses
direitos através de atitudes simples, que rompam o preconceito e combatam a
propagação do HIV/SIDA.

INTERVENÇÕES FISIOTÊRAPEUTICAS NO INSTITUTO CRISTÃO EVANGÉLICO
DE GOIÁS- Fisioterapia

crianças e adolescentes matriculados no ensino fundamental das escolas públicas
e privadas da cidade de Anápolis (GO).
A equipe acredita que as crianças e adolescentes que praticam o jogo “Trilha da
Cidadania”, desenvolvem consciência social de forma lúdica e eficaz e são mais
bem preparados para os desafios da sociedade.

UniRRRecicle – ENFERMAGEM E PEDAGOGIA

Este projeto tem como objetivo principal promover
qualidade de vida às crianças do Instituto Cristão
Evangélico de Goiás, intervindo por meio de
informações e até mesmo gerando uma mudança na
estrutura física do ambiente, bem como nas AVD'S das
crianças, possibilitando assim, uma melhor qualidade
REDUZIR A
de vida a elas.
MORTALIDADE INFANTIL
O público alvo são crianças de 0 a 11 anos e que estejam
morando no Instituto Cristão Evangélico de Goiás. Para
tanto, é feito uma avaliação do ambiente, levando em conta aspectos de
ergonomia e em seguida uma modificação no ambiente e nas atividades de vida
diárias das crianças, a fim de minimizar os riscos no interior da instituição e
promover uma melhora na vida das crianças.

O projeto “UNiRRRecicle” é desenvolvido por uma
equipe de acadêmicos voluntários dos cursos de
enfermagem e pedagogia que trabalha educação,
meio ambiente e saúde com famílias de bairros
carentes da cidade de Anápolis (GO).
GARANTIR A
A equipe realiza palestras com a população, voltadas
SUSTENTABILIDADE
para sustentabilidade ambiental. Também desenvolve
AMBIENTAL
ações de orientação a uma boa saúde e promove
educação de qualidade para os membros da
comunidade. São realizados trabalhos com reciclagem no intuito de gerar 55
oportunidades para melhorar a situação financeira e o meio ambiente das
comunidades atendidas pelo projeto.
Por meio dessa iniciativa, a população é convidada a propor e realizar atividades
voluntárias para melhorar a saúde, preservar o meio ambiente, reduzir a pobreza
e garantir educação de qualidade para todos.

TRILHA DA CIDADANIA – Direito

QUALIDADE DE VIDA PARA PACIENTES COM CÂNCER - Fisioterapia

4

4

O projeto “Trilha da Cidadania” é um jogo de autoria de
uma equipe de voluntários acadêmicos do curso de
direito - Anápolis. O jogo é formado por um tabuleiro
com perguntas que simula situações práticas, voltadas
para os direitos fundamentais do cidadão.
Sua metodologia dinâmica e atrativa capacita e REDUZIR A
MORTALIDADE INFANTIL
desenvolve a cidadania dos jogadores por meio das
perguntas, respostas e explicações contidas no jogo. O
projeto almeja desenvolver o conhecimento e a prática dos direitos básicos de

7

Com o propósito de promover melhor qualidade de vida
para pacientes com câncer durante o processo de
tratamento, uma equipe de universitários voluntários
do curso de fisioterapia desenvolve o projeto
“Qualidade de vida para pacientes com câncer”.
A equipe visita hospitais e clínicas especializadas no
tratamento do câncer em Anápolis (GO) como
estratégia para mobilizar os pacientes.

8
ESTABELECER UMA
PARCERIA MUNDIAL PARA
O DESENVOLVIMENTO

A equipe aposta na idéia, pois há poucos profissionais e estudos nessa área da
fisioterapia e os resultados são de grande valia, uma vez que ajudam a melhorar
qualidade de vida dos pacientes.

Biologia e Química
O Projeto “Resgate seu bairro” é uma iniciativa de uma
equipe de voluntariado acadêmico dos cursos de
química e biologia com o objetivo de diagnosticar a
situação do bairro quanto às políticas públicas realizadas
no local.
As ações são realizadas por meio de visitas aos bairros da
GARANTIR A
SUSTENTABILIDADE
cidade
de Anápolis (GO), com aplicação de questionários
AMBIENTAL
para registrar aspectos situacionais de saneamento
básico, coleta de lixo e reciclagem, depredação de bens
públicos, asfalto, moradias em áreas de risco e poluição ambiental. O projeto
“Resgate seu bairro” inclui a educação ambiental com distribuição de informativos
sobre o uso racional da água e energia, reciclagem e óleo de cozinha.
Após o diagnóstico inicial, a equipe responsável pelo projeto constrói um relatório
situacional do bairro, com o objetivo de encaminhá-lo às autoridades locais para
ações de melhoria e novas políticas públicas para o bairro.

7

1
ERRADICAR A EXTREMA
POBREZA E A FONE

2
ATINGIER O ENSINO
BÁSICO UNIVERSAL

O projeto Vivendo Valores nas Escolas Municipais de
Anápolis propõe um programa de atividades baseadas
em princípios éticos e espirituais, para que possam ser
desenvolvidas pelos acadêmicos do Curso de Pedagogia
e vivenciados por alunos das escolas municipais de
Anápolis. Tem como suporte o manual proposto pela
Universidade Espiritual Mundial Brahma Kumaris que ATINGIER O ENSINO
BÁSICO UNIVERSAL
desenvolveu o projeto VIVE: Vivendo Valores na Escola
em parceira com a UNICEF, UNESCO, Ministérios da
Educação e organizações não-governamentais da sociedade civil. Visa, também,
levar à comunidade estudantil a possibilidade de vivenciar, refletir e praticar
valores básicos como a paz, amor e respeito.

2

RESGATE SEU BAIRRO- EQUIPE REPENSAR-
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VIVENDO VALORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ANÁPOLIS - Pedagogia

3
PROMOVER A IGUALDADE
ENTRE OS SEXOS E A
AUTONOMIA DAS MULHERES

4
REDUZIR A
MORTALIDADE INFANTIL

5
MELHORAR A SAÚDE
MATERNAL

6
COMBATER O HIV/AIDS,
A MALÁRIA E OUTRAS
DOENÇAS

7
GARANTIR A
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

8
ESTABELECER UMA
PARCERIA MUNDIAL PARA
O DESENVOLVIMENTO

13º PROJETO MISSIONÁRIO UMA SEMANA PRA JESUS

2008

Jardim/MS :: Igreja Metodista 5ªR.E.

O Projeto Missionário Uma Semana Pra Jesus é o resultado de uma visão dos leigos e leigas, dirigentes das
Federações das Sociedades Metodistas de Homens e Mulheres da Quinta Região Eclesiástica, cujo objetivo
é o atendimento integral do ser humano.
O projeto realizou-se na cidade de Jardim-MS, no período de 11 a 19 de julho 2008, com a participação de
48 pessoas da UniEVANGÉLICA entre docentes, acadêmicos e técnicos dos cursos de Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia e Odontologia.
Procedimentos realizados pelos cursos participantes: 7.182
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PROJETOS E AÇÕES DE EXTENSÃO
DOS CURSOS

DIREITO - Anápolis
Eventos realizados pelo Núcleo de Prática Jurídica
Estagiários e docentes do curso de Direito participaram de alguns projetos de
extensão, com orientações jurídicas e fazendo encaminhamentos ao Núcleo de
Práticas Jurídicas para atendimento e início de ações. São eles:
¤
Comemoração ao Dia da Mulher;
¤
Unicidadã/Goianésia;
¤
Dia internacional das Pessoas da Terceira Idade;
¤
Cruzada pela Dignidade;
¤
Unicidadã/ Anápolis;
¤
Marcha Cidadã para erradicação da dengue;
¤
Casa Brasil.

DIREITO – Ceres
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Objetivo
Informar, divulgar, orientar a população em geral, em especial a mulher, sobre
seus direitos, principalmente a respeito da não violência contra a Mulher.
Atividades realizadas
¤
Futebol de Saia - Prefeitura de Ceres X UniEVANGÉLICA;
¤
Panfletagem: Secretarias Municipais de Saúde do Vale de São Patrício.
Cidades como: Barro Alto, Uruana, Uruceres, Rianápolis, Santa Isabel e São

Patrício;
¤
Visitas a unidades escolares, asilos, conselho tutelar, PM, Polícia Civil,
coordenadoria da mulher, GAV e Nova Mulher realizando interações
educativas, alem de visitas para esclarecimentos e distribuição de
informativos nos diversos Programas de Saúde da Família da cidade;
¤
Orientação jurídica na Praça Cívica;
¤
Participação na caminhada da mulher;
¤
Mais de 1.500 alunos das unidades escolares de Ceres e Rialma foram
orientados sobre temas relacionados aos direitos das mulheres e foram
distribuídos mais de 9.000 panfletos informativos.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
PROJETO JUDÔ
O curso de Educação Física tem um convênio com o Instituto Cristão Evangélico de
Goiás para o ensino de judô aos seus internos.
Objetivos:
¤
Oferecer um ensino de qualidade na iniciação ao judô;
¤
Possibilitar a aprendizagem dessa modalidade esportiva, a baixo custo;
¤
Oportunizar aos docentes e acadêmicos do Curso de educação Física, o
ensino do judô à comunidade;
¤
Possibilitar a prática de esportes numa dinâmica específica de resgate e
esforço pessoal.
Público alvo:
Crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 16 anos de idade.
Número de participantes: 45

FARMÁCIA
FÓRUM MULTIDISCIPLINAR SOBRE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
Esta atividade foi realizada no âmbito do curso de farmácia com a participação de
toda a comunidade acadêmica. Houve participação ativa dos alunos, uma vez que
foram os protagonistas principais, realizando apresentação oral e de pôsteres com
enfoque multidisciplinar sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST). Houve
abordagem sobre os aspectos psico-sociais, aspectos epidemiológicos e
prevenção da infecção pelo HIV, Farmácia Clínica e Farmácia Hospitalar em
DST/AIDS, citopatologia em infecções pelo HPV, aspectos microbiológicos e
farmacológicos em clamídia, gonorréia, sífilis, cancro mole e tricomoníase.
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Objetivos
¤
oferecer ao aluno uma visão multidisciplinar sobre doenças sexualmente
transmissíveis.

FISIOTERAPIA

Público
O público alvo foi constituído por estudantes e professores que integram o curso
de Farmácia do Centro Universitário de Anápolis.

A Semana do Paciente Portador da Doença de Alzheimer foi realizada de 16 a 23 de
setembro de 2008, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com público
alvo de pacientes e cuidadores de pacientes, acadêmicos, docentes e profissionais
da saúde e comunidade em geral. Teve como objetivo divulgar informações de
forma a despertar a sociedade e o governo para a necessidade de mobilizarem-se
em favor de políticas de saúde que melhor contemplem esta morbidade.
A avaliação dos resultados alcançados foi contemplada com a participação de 220
pessoas, distribuídas em 5 oficinas e no curso de cuidados básicos para o paciente
portador da doença de Alzheimer.

Avaliação
Os resultados deste projeto demonstram que a abordagem multidisciplinar
contribui significativamente para a consolidação do conhecimento. Foi possível
identificar que o estudante fazia associações importantes sobre as diferentes
disciplinas do curso, ou seja, microbiologia com farmacologia, parasitologia,
sociologia, imunologia, saúde pública, patologia. O fórum foi bem avaliado pela
comunidade, inclusive pela atuação do aluno como palestrante e apresentador de
pôsteres.

SEMANA DO PACIENTE PORTADOR DA DOENÇA DE ALZHEIMER

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO (ISE)

BIOLOGIA

III FÓRUM DAS LICENCIATURAS DA UNIEVANGÉLICA

PROJETO AME O CERRADO

O evento foi realizado nos dias 13 e 14 de outubro de 2008, envolvendo a
Superintendente, os diretores de curso, professores, acadêmicos e comunidade.
A programação constou de Palestra de abertura "Educação: qualidade e
profissionalização", ministrada pelo Deputado Federal Paulo Delgado, de Minas
Gerais. No segundo dia da programação, foi realizado um debate sobre as
perspectivas do Instituto Superior de Educação.

O Projeto Ame o Cerrado foi desenvolvido ao longo do ano de 2008 com a
participação ativa de professores e alunos do Curso de Biologia, que foram
capacitados ao longo de um semestre com atividades diversas, leituras e oficinas
sobre os vários aspectos do Cerrado como fauna, flora, biodiversidade, cultura,
aspectos físicos, entre outros. O projeto foi lançado oficialmente com palestra
apresentada pelo Dep. Federal Prof. Pedro Wilson, proponente da Proposta de
Emenda Constitucional PEC/115 que reivindica a inserção dos biomas Cerrado e
Caatinga na Constituição Federal Brasileira, com o status de patrimônios
nacionais. Os alunos prepararam cartazes, folder, adesivos, além de exposição de
artesanato, comidas típicas, frutos nativos e palestras expositivas sobre o tema.
Todo esse material foi apresentado em escolas de Anápolis, no ISE, Ambev e
outros ambientes, proporcionando ao público participante maior esclarecimento
sobre a importância do bioma Cerrado.

Objetivos
¤
Aprofundar questões que devem estar presentes na formação oferecida
pelos cursos de Licenciatura do ISE;
¤
Refletir sobre os desafios de se oferecer, no ISE, uma formação de
professores compatível com as necessidades do momento histórico;
¤
Propor mudanças e adequações no Projeto Pedagógico do ISE e dos cursos de
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Licenciatura.
Público
Participaram 300 pessoas entre: Superintendente, diretores, professores e
acadêmicos dos cursos de Licenciatura e funcionários do ISE e pessoas da
comunidade.
Avaliação
O Fórum atendeu plenamente aos objetivos propostos pela repercussão que teve
entre os participantes, com destaque para a palestra do Dep. Paulo Delgado que
provocou, no primeiro instante, uma importante reflexão sobre os desafios da
formação universitária. Os debates promoveram discussões relevantes para
orientação do processo pedagógico do ISE e desempenho didático dos
professores, além de dar oportunidade para os alunos, professores e pessoas da
comunidade conhecerem a filosofia da Instituição a respeito dos cursos de
Licenciatura.

Objetivos
Realizar junto à comunidade anapolina, em especial a comunidade escolar, a
divulgação dos conhecimentos sobre o bioma Cerrado, sensibilizando e
despertando o interesse de todos os envolvidos no projeto para a sua importância
socio ambiental.
Público
Alunos do Curso de Biologia e do ISE, alunos dos colégios estaduais de Anápolis,
demais acadêmicos da UniEVANGÉLICA, comunidade anapolina.
Avaliação
A avaliação é positiva, tendo sido capacitados 35 alunos de Biologia para atuarem
no projeto. A exposição e as palestras realizadas nos colégios estaduais, Ambev e
comunidade interna da UniEVANGÉLICA foram muito proveitosas, despertando o
interesse de jovens e adultos quanto à importância do Cerrado. A repercussão
interna do Projeto também foi significativa, daí avaliar-se terem sido alcançados
os objetivos propostos.

LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS E LETRAS PORTUGUÊS/ESPANHOL
PROJETO DE REFORÇO ESCOLAR A ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS
Projeto desenvolvido por acadêmicos do 5º e do 6º períodos dos cursos de Letras,
durante o Estágio Supervisionado, em diversas escolas das redes públicas,
municipal e estadual, da cidade de Anápolis, no decorrer do ano de 2008. Os
estagiários ministraram aulas de reforço em língua portuguesa, literatura
brasileira e língua espanhola aos alunos que apresentavam dificuldades nessas
disciplinas.
Objetivos
Contribuir para a recuperação de alunos que apresentaram dificuldades nas
disciplinas de língua portuguesa, literatura brasileira e língua espanhola.
Possibilitar aos acadêmicos dos cursos de Letras mais uma opção de campo de
estágio para cumprimento das atividades de estágio supervisionado.
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Público
Alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas municipais e estaduais
da cidade de Anápolis.
Avaliação
Os acadêmicos que participaram das atividades de reforço escolar tiveram um
bom desempenho e conseguiram atingir os objetivos propostos para o Projeto.
Além disso, tiverem seu campo de estágio ampliado. Os alunos atendidos pelo
Programa apresentaram sensível melhoria no conhecimento e domínio dos
conteúdos estudados nas disciplinas nas quais foram oferecidas aulas de reforço.

MATEMÁTICA
PROJETO LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

O Curso de Matemática, procurando colaborar para a melhoria do ensino e
aprendizagem de Matemática, propôs e implementou o Laboratório de Educação
Matemática em escolas públicas e aulas de reforço na disciplina de semi-regência,
contribuindo, assim, para sanar dificuldades com propostas pedagógicas e
matérias didáticas.
Público
Alunos e professores dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio.
Objetivos
¤
Divulgar o curso de Matemática, bem como despertar a curiosidade e
incentivar o interesse dos alunos por esta área.
¤
Oportunizar, aos acadêmicos de Matemática, aplicar e avaliar os conteúdos e
as propostas pedagógicas, materiais didáticos e uso de tecnologias no ensino
aprendizagem da Matemática.
¤
Subsidiar professores dos anos finais do ensino fundamental e do ensino
médio em propostas pedagógicas, materias didáticos, e uso de tecnologias
no ensino aprendizagem de Matemática.
Avaliação
Houve excelente participação dos acadêmicos, alunos e professores durante o
desenvolvimento das atividades e apresentações realizadas.

MEDICINA
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PIESF)
Apresentação Oral dos grupos de alunos do programa de integração na estratégia
de saúde da família.
Objetivos:
Reunir os grupos dos PIESF’s para avaliação somativa dos grupos pelos

preceptores; e Socializar as experiências vividas por cada grupo ao longo do
semestre, com a comunidade docente, discente e parceria (equipes de saúde da
família das Unidades de Saúde da Família.
Parcerias:
Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis, Coordenação da ESF (Equipes de
Saúde da Família adotantes dos alunos).
Publico atingido: 100 pessoas

PEDAGOGIA
PROJETO VIVENDO VALORES
O projeto "Vivendo Valores" foi desenvolvido pelos acadêmicos do 3º período do
curso de Pedagogia, de 6 de agosto a 16 de dezembro de 2008, como proposta da
disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica II, cuja programação consistiu no

desenvolvimento de atividades pedagógicas envolvendo os temas: amor, limpeza,
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responsabilidade, organização, respeito, paz, cooperação e união. As atividades
foram desenvolvidas em 9 (nove) Instituições Educacionais.
Como o projeto teve grande repercussão na comunidade, em 2007, o colegiado do
curso decidiu por desenvolvê-lo novamente em 2008.
Objetivo
¤
Promover a socialização, a convivência e o fortalecimento da noção de
cidadania e de igualdade entre todos, por meio da vivência de valores no
ambiente das escolas de Ensino Fundamental - anos iniciais e de Educação
Infantil.
Público
Alunos das Escolas e Centros de Educação Infantil:
¤
Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva;
¤
Centro Estudantil Vida Nova;
¤
Escola Municipal Walter Beze;
¤
Instituto Cristão Evangélico;

¤
Centro Municipal de Educação Infantil Gracinda Maria da Silva;

Público - 800 crianças

de forma plena. No ensino, oferece a oportunidade a docentes e discentes de
observar casos clínicos, muitas vezes vistos somente em livros. Na extensão, dá a
oportunidade à comunidade de um acesso facilitado ao diagnóstico e tratamento
de lesões bucais. Na pesquisa, oferta situações clínicas que podem ser
importantes para discussão, junto ao meio científico.
Este projeto desenvolve-se em alguns dias da semana, quando a atividade prática
é realizada por discentes, em consultório específico da Clínica Odontológica de
Ensino, com atendimento de pacientes, sob supervisão de professor responsável.

Avaliação
O projeto atingiu os objetivos propostos, tanto pelo desempenho dos acadêmicos
ao demonstrarem responsabilidade, organização e cooperação na preparação e
execução das atividades, como pelo envolvimento dos alunos e das pessoas que
trabalham nas escolas. As atividades propostas foram desenvolvidas com êxito e o
resultado desse trabalho será perceptível no dia-a-dia da escola e na vida familiar
e social dessas crianças, quando colocarão em prática a aprendizagem e vivência
de valores fundamentais para a convivência humana.

Objetivos
¤
Contribuir para o aprimoramento técnico dos alunos de graduação do curso
de Odontologia;
¤
Atender pacientes com necessidades de diagnóstico bucal, de todas as
clínicas do curso;
¤
Prestar serviços à comunidade em geral;
¤
Atender os pacientes dos centros oncológicos de Anápolis.

¤
Centro Municipal de Educação Infantil Maria Capuzzo Cremonez;
¤
Centro Educacional Infantil Bete Shalom;
¤
Escola Municipal Dulce Alves Ferreira;
¤
Escola Municipal Comendador Miguel Pedreiro.

Público - 288 pessoas

ODONTOLOGIA
PROJETO DIAGNÓSTICO BUCAL
A dificuldade de acesso aos serviços odontológicos pode ser um dos prováveis
fatores que impedem a detecção do câncer bucal. Os motivos estão, geralmente,
associados às condições financeiras, ao medo ou trauma do dentista e falta de
vagas no serviço público. Há necessidade de alternativas que ofereçam acesso
facilitado ao exame bucal para detecção de lesões bucais, que desmistifiquem a
atuação do cirurgião-dentista, que forneçam informações sobre a importância da
prevenção à população e que viabilizem o atendimento para diagnóstico e
tratamento específicos.
O projeto Diagnóstico Bucal tem o potencial de atingir ensino-pesquisa-extensão

Avaliação
Os pacientes encaminhados para o Projeto de Diagnóstico Bucal, tiveram lesões
diagnosticadas, com algumas submetidas à biópsia e tratadas de forma específica.
Foram detectadas lesões por úlceras traumáticas por próteses, processos
proliferativos não neoplásicos, mucoceles, líquen plano, hemangiomas, dentre
outras lesões.
A procura pelas atividades do projeto foi fomentada pelas unidades de saúde da
família e cirurgiões-dentistas do município e pelos projetos e eventos de extensão
realizados pelo curso de odontologia em 2008.
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CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PROJETO FÁBRICA DE TECNOLOGIAS TURING (FTT)
A Fábrica de Tecnologias Turing (FTT) desenvolveu um sistema para o curso de
Fisioterapia (UniFisio Digital) para automatizar a clínica de atendimento ao
público, com objetivo de melhorar o atendimento a comunidade externa e interna
da UniEVANGÉLICA que necessita de cuidados fisioterapêuticos. O projeto
envolveu um grupo de três alunos e docentes e o sistema foi entregue no dia 7 de
outubro de 2008.

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

Avaliação
A atividade atingiu os objetivos propostos e tanto os discentes quanto os
visitantes se mostraram satisfeitos. O projeto foi bastante elogiado e a expectativa
do público é de que haja mais eventos similares.
Público - 900 pessoas

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA
I SEMINÁRIO DO CURSO - TENDÊNCIAS E TRANSFORMAÇÕES DO MERCADO
O evento foi organizado por alunos do 4º período, divididos em grupos de trabalho
para atender a todas as necessidades.

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA
FEIRA DE GASTRONOMIA (SABORES)
Objetivos
¤
Divulgar o Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia;
¤
Estimular a troca de conhecimentos e experiências em feiras e festivais de
Gastronomia;
¤
Demonstrar a capacidade profissional criativa dos alunos e ex-alunos na arte
da gastronomia;
¤
Envolver a comunidade nas atividades próprias do curso e da profissão do
gastrônomo;
¤
Incentivar o trabalho em equipe desenvolvido pelos alunos da disciplina
Gastronomia e Eventos.
Público
Comunidade acadêmica da UniEVANGÉLICA e comunidade anapolina em geral.
Período de realização: 19, 20 e 21 de novembro de 2008.

Objetivos
Apresentação de palestra sobre a tendência de mercado no âmbito geral, sobre o
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setor sucroalcooleiro, a responsabilidade social nas empresas e motivação.
Público
Comunidade acadêmica e sociedade em geral.
Período de realização: 6, 7 e 8 de outubro de 2008.
Avaliação
Os resultados foram considerados acima da expectativa e sua organização foi
considerada excelente.
Público - 350 pessoas

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA

PROJETOS REALIZADOS EM 2008

I SIMPÓSIO DE RADIOLOGIA

CAPACITAÇÃO SOLIDÁRIA

Objetivo
Discutir os fenômenos físicos envolvidos nos processos de produção e utilização
das radiações ionizantes.

A Consultoria Empresa Júnior ofereceu o curso de Qualidade no Atendimento, no
mês de setembro, aberto aos acadêmicos e à população em geral.

PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA
Público
Comunidade acadêmica e sociedade em geral.
Período de realização: 10 de Junho de 2008
Avaliação
Foi desenvolvido de maneira exemplar, com a participação dos alunos do curso em
questão e do curso de Farmácia. Foram apresentados os seguintes painéis:
Césio 137, Irradiação de alimentos, Proteção Radiológica, Raios-X, Aceleradores
70 de Partículas e Bomba Atômica.
Público - 197 pessoas

CLÍNICAS E NÚCLEOS
CONSULTORIA EMPRESA JÚNIOR
A Consultoria Empresa Júnior é uma associação civil, sem fins lucrativos, formada
exclusivamente por alunos do curso de graduação em administração. A Empresa
Júnior presta consultoria e desenvolve projetos para micro e pequenas empresas,
entidades e sociedade em geral, sob a supervisão de professores e profissionais
especializados.

No mês de outubro de 2008, realizou uma pesquisa com o objetivo de analisar os
desejos das crianças em relação aos presentes que iriam ganhar no dia 12 de
outubro.

GINCANA BENEFICENTE
Nos meses de outubro e novembro de 2008, promoveu a 3ª Gincana para a
arrecadação de alimentos para serem doados a duas creches e dois asilos.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE ENSINO (COE)
O curso de Odontologia oferece atendimento nas mais diversas áreas da
odontologia, dentre elas, a endodontia (canal), próteses (dentaduras, pontes e
coroas), dentística (obturações), periodontia (tratamento da gengiva), cirurgia
(extrações), odontopediatria (tratamento de crianças), ortodontia (aparelhos),
radiologia (raios-x), estomatologia (tratamento de lesões bucais) e serviço de
urgência (dor de dentes). O tratamento é realizado por meio de uma triagem que
tem como objetivo determinar as necessidades do paciente para, então, Inseri-lo
nas clínicas de acordo com a complexidade do tratamento requerido.
A Clínica Odontológica de Ensino realizou 11.327 procedimentos clínicos.

UniCUIDAR
O UniCUIDAR, projeto de extensão universitária tem suas atividades de caráter
contínuo e efetivadas no Ambulatório Avançado de Enfermagem. A missão é
prestar assistência básica à comunidade do centro universitário: trabalhadores,
discentes e outras pessoas.
As ações contemplam todos os componentes da educação superior, propiciando
campo clínico para desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e
extensão:
Centro de monitoria especial e suporte pedagógico:
¤
Campo para Estágio Curricular Supervisionado em Ações Básicas de Saúde
(alunos do 8º Período de Enfermagem);
¤
Centro de Educação e Saúde para grupos específicos da população;
¤
Centro de tratamento de feridas;
¤
Posto de vacinação interno e de suporte para atendimento de eventos
adversos;
¤
Centro de atendimento a acidentes ocupacionais;
¤
Centro de suporte a Campanhas e Programas do Ministério da Saúde;
¤
Campo para extensão universitária, que integra atividades curriculares e não
curriculares, intra Centro Universitário e extra muros em parceria com outros
órgãos tais como: Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis-GO, Carrefour,
FUNCER, APAE e outros, corroborando no atendimento à demanda de
atenção básica a saúde da microregião: empresas, diversas escolas e
segmentos da população;
¤
Campo de pesquisa, oferecendo ainda suporte a diversos tipos de sujeito de
pesquisa, atendendo a responsabilidade social da pesquisa envolvendo
seres humanos, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde
196/96;
¤
Câmara do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
UniEVANGÉLICA;
¤
Assessoria à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do trabalho (CIPA);
¤
Posto de atendimento às Urgências, Emergências e atendimento préhospitalar, realizando regulação com SAMU, quando indicado;
Consulta de Enfermagem com encaminhamento para rede de saúde de referência

e contra-referência: tratamento de média e alta complexidade (exames
laboratoriais e radiológicos, consultas médicas com especialista, serviços de
reabilitação para aquisição de próteses e cirurgia.
A estratégia de atendimento é a Consulta de Enfermagem, fundamentada na
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e nas Teorias das
Necessidades Humanas Básicas Afetadas de Wanda Horta (1979) e do
Autocuidado de Dorothea Orem (1991). A abordagem é focalizada nas Diretrizes
da Política de Atenção Básica à Saúde para as diferentes etapas do ciclo de vida:
¤
Consulta de Enfermagem Pediátrica - focalizada no Programa de
Crescimento de Desenvolvimento da criança e adolescente do
SISVAN/MINISTÉRIO DA SAÚDE;
¤
Consulta de Enfermagem ao Adulto e Idoso - voltada para prevenção e
controle de complicações de Doenças Crônicas e Agravos não transmissíveis
- DANTs: Diabetes Mellitus, Hipertensão Artérial, Cardiopatias Isquêmicas,
Obesidade e Hiperlipidemias, com bases no HIPERDIA/MS e indicadores de
risco da OPAS;
¤
Consulta de Enfermagem ginecológica - voltada para prevenção e controle
de DST/AIDS, do câncer de mama e câncer cérvico-uterino, além de
educação em saúde para o autocuidado e sexualidade segura;
¤
Consulta de Enfermagem do trabalhador, fundamentada no Programa de
Controle de Saúde Ocupacional (PCMSO).
No ano de 2008, o UniCUIDAR
procedimentos de enfermagem.

atendeu 5.586 pessoas e realizou 16.912

QUADRO 11 - Indicadores de atendimentos no UniCUIDAR

.

.

.
.
.
Fonte: UniCUIDAR – 2008 UniEVANGÉLICA
*Aferição de Pressão Arterial ** Índice de Massa Corporal *** Aplicação de Anti-Hepatite B, Dupla Viral
e outras vacinas padronizadas em campanhas do Ministério da saúde.
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NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CURSO DE DIREITO - Anápolis
O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) é um escritório de advocacia, criado por
determinação legal, e existente em todas as instituições de ensino que ofereçam o
curso de Direito. Tem como finalidade proporcionar ao estudante o contato direto
com o cliente. O estudante, sob orientação do professor, tem a tarefa de
diagnosticar o tipo de ação a ser ajuizada, redigir a peça jurídica pertinente,
protocolizar o pedido junto ao Fórum e acompanhar a tramitação processual até
seu julgamento final. É o departamento responsável pelo estágio curricular
obrigatório em que os alunos do 9º e 10º períodos pautam suas atividades na
prática advocatícia.
O NPJ sempre trabalha em conjunto com a Coordenadora de Extensão em ações
sociais que envolvem as atividades de estágio, como orientação jurídica e início de
ações e, inclusive, a aplicação de jogo jurídico para crianças, com alunos do 9º e
10º períodos e alunos de períodos anteriores a fim de que comecem a vivenciar a
atividade prática. Para essas atividades, são conferidas horas extracurriculares.
Em 2008, o NPJ atendeu 5.329 pessoas, protocolizou 991 novas ações e 1.633
peças interlocutórias das 2.118 ações em andamento, realizou 873 audiências e
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arquivou 930 processos.

CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA - UniFISIO
A Clínica de Fisioterapia é uma área de estágio supervisionado I e II, obrigatório
aos alunos do 7º e 8º período do curso, com objetivo de promover a integração
entre o centro universitário e a comunidade, proporcionando condições de
vivências práticas, visando ao seu aperfeiçoamento profissional em diferentes
níveis de atenção à saúde. No exercício de 2008, a UniFISIO realizou um total de
27.854 procedimentos.

FARMÁCIA ESCOLA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Os estágios em Farmácia Comunitária, em Farmácia de Manipulação e em Análises
Clínicas são oferecidos nas dependências da UniEVANGÉLICA, onde foi construído
um amplo e moderno Laboratório de Análises Clínicas para treinar os
alunos/estagiários na realização de métodos e técnicas para diagnóstico
laboratorial de enfermidades que acometem o homem.
QUADRO 12 - Indicadores de atendimentos
Período

Dias úteis

Jul – Dez/2008

130 dias úteis

Nº
atendimentos /
dia

Nº
exames/atendimento

Média de 4
pacientes por dia

Média de 3 testes por
atendimento

de Farmácia
– 2008UniEVANGÉLICA
UniEVANGÉLICA
Fonte:Fonte:
CursoCurso
de Farmácia
– 2008

Testes laboratoriais realizados:
Hematologia
¤
Hemograma Completo
¤
Velocidade de Hemossedimentação – VHS
¤
Tempo de Protrombina
¤
Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada
¤
Tipagem Sanguinea
¤
Determinação do Fator Rh
¤
Coagulograma Completo
Bioquímica
¤
Glicemia
¤
Perfil lipídico
¤
Uréia
¤
Creatinina
¤
CPK
¤
CK-mb

Total
1560 testes

¤
Ácido Úrico
¤
Fosfatase Alcalina
¤
Gama-GT

Imunologia
¤
Sorologia para Doença de Chagas
¤
Sorologia para HIV
¤
Sorologia para Sífilis
¤
Dosagem de b-HCG
¤
Proteína C Reativa
¤
Fator Reumatóide
¤
Dosagem de anti-estreptolisina O
Uranálise e líquidos corporais
¤
EAS
¤
Espermograma
Parasitologia
¤
Parasitológico de fezes
Microbiologia
¤
Bacterioscopia
¤
Baciloscopia
¤
Urocultura
¤
Coprocultura
¤
Cultura para secreções
¤
Antibiograma
Micologia
¤
Pesquisa de fungos – exame direto
¤
Fungos cultura

Citopatologia
¤
Citologia onco-cervical
¤
Citologia de secreções
A Farmácia Escola foi construída para as atividades de estágio em dispensação de
medicamentos, atenção farmacêutica, manipulação de medicamentos e
cosméticos.
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LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO FÍSICA - LAFE

ATIVIDADE FÍSICA – NATAÇÃO

Antes de determinar os objetivos da aula e prescrever os exercícios na academia
de musculação ou qualquer outra atividade física, é necessário conhecer as
limitações físicas da pessoa. No LAFE, os alunos são preparados e treinados para
fazer a avaliação postural, medidas antropométricas e testes de força e
flexibilidade.

O parque aquático da UniEVANGÉLICA dispõe de uma piscina semi-olímpica e
outra infantil para a prática de natação, com acompanhamento de professores e
monitores especializados. A natação é indicada para melhorar a circulação
sanguínea, a respiração, movimentar os músculos, aliviar tensões, relaxar e até
melhorar a postura, entre outras. Apresenta-se como o esporte mais completo e
mais democrático que existe, porque pode ser praticado em todas as idades,
desde bebês até idosos.
As aulas de natação do curso de Educação Física contam com uma equipe de alto
nível, que se destaca entre as melhores do Brasil. O curso oferece aulas de
iniciação à natação, aperfeiçoamento e treinamento de equipe à comunidade
interna e externa, e aproveita estas atividades para realizar parte das pesquisas
acadêmicas.

Público avaliado: 540 pessoas

ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E SPINNING

76

O curso de Educação Física dispõe de uma completa academia de musculação e
spinning com atendimento de alto nível à comunidade interna e externa, feito por
professores qualificados e estagiários que utilizam este espaço, também, para a
realização de trabalhos acadêmicos de pesquisa e extensão.

80 aulas (para cada modalidade): iniciação a natação, aperfeiçoamento e
treinamento de equipe.

Público atendido: 670 pessoas

Público atendido: 235 pessoas

FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA
A Faculdade Evangélica de Goianésia tem os cursos Administração, Ciências
Contábeis e Direito, todos em funcionamento. Realizou a I Semana
Multidisciplinar, no mês de outubro, com objetivo proporcionar aos acadêmicos, à
comunidade local e da região o contato com profissionais experientes e
abordagem de temas importantes para formação profissional e humana.
O evento teve a duração de 5 dias e contou com a participação de 600 pessoas.

COLÉGIOS
COLÉGIO COUTO MAGALHÃES - Anápolis
76º ANIVERSÁRIO DO COLÉGIO COUTO MAGALHÃES
O Colégio Couto Magalhães comemorou o seu 76º aniversário de forma
significativa, com a realização de dois momentos de Ações de graças a
participação de todos os alunos e professores que agradeceram a Deus o privilégio
de fazer parte de sua história e refletiram sobre o presente ideal para uma escola
de 76 anos: estudantes comprometidos com Deus, os estudos, a família e o país.
OUTRAS ATIVIDADES
¤
Festa da Família
¤
Passeio Cívico
¤
Copa Couto

COLÉGIO ÁLVARO DE MELO - Ceres
EXPOÁLVARO
A Expoálvaro é um projeto cultural desenvolvido todos os anos pelo Colégio Álvaro
de Melo, com o objetivo de promover uma integração entre escola e comunidade.
Há sempre a escolha de um tema. No ano de 2008, o tema escolhido foi "O Resgate
da Cultura Regional Brasileira". Por meio de trabalhos direcionados pelos
professores aos alunos, foi realizada uma grande exposição que retratou a
multiplicidade cultural do Brasil. As características de cada região brasileira foram
representadas através da dança, da culinária e de objetos típicos em geral.
O evento contou com um público estimado em 400 pessoas entre alunos,
professores, pais e visitantes em geral, e foi uma excelente oportunidade para
resgatar os valores da terra.
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ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS CONVENIADOS COM A INSTITUIÇÃO
QUADRO 13 - Órgãos públicos e privados
conveniados com a instituição
Conveniado(a)
AEV (Ass. Evangélica de
Viúvas do Brasil)
APAE
APAE
APAE
Asas de Socorro
Associação de Combate ao
Câncer
Associação de Combate ao
Câncer (Termo Aditivo)
Associação Missionária
Evangélica Vida
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Objeto
Realização de estágio p/ os alunos de Enfermagem na
AEV
Realização de estágio e atividades teórico/práticas nos
locais indicados pela APAE.
Realização de Estágio aos alunos de Fisioterapia
Realização de estágio e atividades teórico/práticas nos
locais indicados pela APAE.
Realização de estágio dos alunos do Curso de
Enfermagem
Realização de Estágio dos alunos do curso de
Fisioterapia
Realização de estágio dos alunos de Odontologia
Convênio de parceria

Concessão de empréstimos, financiamentos aos
Banco do Brasil
funcionários da AEE.
Realização de estágios aos alunos matriculados na
Banco Real
Instituição.
Base Aérea de Anápolis
Realização de Estágio aos alunos da AEE
Estabelecer e regulamentar um programa de
Universidade Católica de Goiás cooperação técnica e científica entre a
UniEVANGÉLICA e a UCG.
Centro de Ensino Continuado
Realização de curso de Pós-Graduação em Arquitetura
(Belo Horizonte)
Centro de Ensino Continuado
Realização de curso de Pós-Graduação em Arquitetura
(Porto Alegre)
CESTEP-TO
Clínica de Fisioterapia São
Sebastião
CNPQ
Empresa Júnior
FIEG

Realização de Cursos de Pós-Graduação
Realização de estágio aos alunos do curso de
Fisioterapia
Termo de Depósito de bens fornecidos a AEE.
Absorção e treinamento de estudantes de nível
superior nas dependências da AEE.
Estágio/Integração Escola-Empresa-Governo

Fundação de Assistência
Social de Anápolis
Fundação de Assistência
Social de Anápolis
Fundação Teuto Brasileiro
Funadesp
GAP (Grupo de
Adm.Profissional)
Goiás Agroenergia S/A
HD Ensinos Odontológicos

HD Ensinos Odontológicos
Hospital Espírita de Psiquiatria
Hospital Evangélico Goiano
Hospital Evangélico Goiano
Hospital de Queimadura LTDA
IGTF
IGTF

Realização de estágio e atividades teórico/práticas nos
locais indicados pela Santa Casa,aos alunos do curso
de Enfermagem.
Realização de estágio p/os alunos do curso de
Medicina na Santa Casa.
Realização de estágio p/ os alunos do curso de
Medicina
Realização de estágio aos alunos da AEE
Concessão de Bolsas de Estudos de Pós-Graduação
em nível de especialização.
Realização de curso de Pós-Graduação.
Realização de estágio p/ os alunos do Curso de
Tecnologia em produção Sucroalcoole ira
Realização de curso de Pós-Graduação - em
Ortodontia

Continuação QUADRO 10

Realização de curso de Pós-Graduação - em
Periodontia
Realização de Estágio aos alunos de Fisioterapia
Realização de estágio p/os alunos do curso de
Medicina.
Realização de estágio p/ os alunos do Curso de
Fisioterapia
Realização de estágio p/ os alunos do Curso de
Fisioterapia
Programa de cooperação técnica e científica entre a
AEE e a IGTF
Curso e Pós-Graduação em tecnologia Industrial
Farmacêutica

Instituto Cristão Evangélico de
Goiás

Convênio de parceria

Instituto Cristão Evangélico de
Goiás

Realização de estágio e atividades teóricos/práticas,
aos alunos de Enfermagem nos locais indicados pelo
Instituto.

Instituto Cristão Evangélico de
Goiás
Instituto Euvaldo Lodi (IEL)
Instituto Solus Consultoria
Organizacional
Instituto Solus Consultoria
Organizacional
Instituto Superior de Educ.
Montes Belos
Termo Aditivo(IPESP)
Ministério Público/Procu.Geral
de Justiça
Ministério Público Federal
Município de Anápolis
OVG
Projeto Criar e Tocar
Sanatório Espírita de Anápolis
Secretaria Municipal de Saúde

FIEG
Fundação de Assistência
Social de Anápolis

Continuação QUADRO 10

Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Termo Aditivo
Secretaria Municipal de Saúde
Seminário Teológico Presb.
Brasil Central
Seminário Teológico Presb.
Brasil Central
Seminário Teológico Presb.
Brasil Central
SEMUSA
SUS
Tribunal Regional do Trabalho
da 18ª Região

Programa de cooperação técnica
Programa de estágio
Realização de Curso de Pós-Graduação em Direito
Imobiliário
Realização de Curso de Pós-Graduação em Direito
Público privado
Programa de cooperação técnica e científica entre a
AEE e a FMB/SEMB.
Realização de cursos de Pós-Graduação
Execução de programas sociais de interesse comum.
Realização de estágio aos alunos do curso de
graduação no MPF
Realização de Estágio aos alunos do Curso de
Farmácia
Programa de Bolsa Universitária
Execução do Projeto Criar e Tocar.
Realização de estágio p/os alunos do curso de
Medicina.
Realização de estágio nos órgãos da SEMUSA p/os
alunos do curso de Medicina.
Prestação de serviços hospitalares
Prestação de serviços hospitalares
Realização de estágio nos órgãos da SEMUSA p/os
alunos do curso de Enfermagem.
Realização de curso de Pós-Graduação.
Realização de curso de Pós-Graduação em Ciência da
Computação
Realização de curso de Pós-Graduação em Ciências
da religião.
Instituir Programa Municipal de Combate ao tabagismo
Realização de estágio p/os alunos do curso de
Enfermagem e Fisioterapia.
Realização de Estágios p/os alunos de Direito.

União - Procuradoria
Seccional do INSS
Unidade de Saúde José
Pereira Rodrigues
Universidade Católica de
Goiás
Universidade Metodista de
Piracicaba

Programa de estágio profissional p/ os alunos de
Ensino Superior, com a concessão de bolsa de
estágio.
Realização de estágio aos alunos de enfermagem
Mestrado Interinstitucional em Educação
UCG/UniEVANGÉLICA
Programa de cooperação técnica e científica entre a
AEE e a UNIMEP

Fonte: Assessoria Jurídica da AEE – 2008 UniEVANGÉLICA

ASSOCIAÇÕES, FÓRUNS E OUTROS
A QUE A INSTITUIÇÃO É FILIADA E TEM
CADEIRAS NESSES ÓRGÃOS.
¤
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES);
¤
Associação de Mantenedora de Ensino Superior de Goiás (AMESG);

Extensão e Ação Comunitária faz parte na condição de membro associado.
¤
Há, ainda, uma efetiva participação do Centro Universitário de Anápolis em
diversos Conselhos Consultivos do Executivo Municipal de Anápolis.
¤
Conselhos Municipais, com representação docente:
¤
Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e outras Drogas;
¤
Conselho Municipal de Turismo;
¤
Conselho Municipal de Educação;
¤
Conselho Municipal do Meio Ambiente de Anápolis;
¤
Agenda 21 Local;
¤
2ª Conferência da Cidade de Anápolis.

¤
Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (FORPROP);
¤
Fórum de Pró-Reitores de Graduação (FORGRAD);
¤
Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular

(FUNADESP);
¤
Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas (ABIEE, da
qual a Reitoria da UniEVANGÉLICA faz parte da Diretoria Executiva da ABIEE biênio 2007/2009, como o primeiro Vice-Presidente;
¤
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Goiás (SINEPE), no
qual a Pró-Reitoria Administrativa ocupa a função de primeiro Secretário da
atual Diretoria do SINEPE;
¤
Fórum de Extensão das IES Particulares (FOREXP), do qual a Coordenação de
Extensão compõe a Diretoria Executiva do FOREXP como 2º Tesoureirobiênio 2007/2009.
¤
Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia: a Pró-Reitoria de Pesquisa, PósGraduação, Extensão e Ação Comunitária ocupa a função de Conselheiro.
¤
Fórum de Pró-Reitores da Região Centro-Oeste: a Pró-Reitoria Acadêmica
ocupa a função de Vice-Presidente.
¤
Fundação Tecnópolis (FUNTEC): a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação,
Extensão e Ação Comunitária, ocupa a função de membro do Conselho
Curador.
¤
Rede Goiana de Inovação: a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação,

PRÊMIOS E HONRARIAS, RECEBIDOS EM
2008
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A UniEVANGÉLICA e o Colégio Couto Magalhães ganharam o Prêmio Pop List
(estudo de mercado realizado pelo Instituto Verus para o Jornal O Popular e a TV
Tocantins) como as marcas mais lembradas quando o assunto é universidade e
colégio particular em Anápolis.
http://www.unievangelica.edu.br/gc/index.php?pag=noticia.php&id_noti=1767

Balanço Social / 2008
1 - Identificação
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Natureza jurídica:[ X ] associação [ ] fundação [ ] sociedade

sem fins lucrativos?[ X ] sim [ ] não

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [ X ] sim [ ] não
De utilidade pública? [ ] não

Se sim, [ X ] federal [ X ] estadual [ X ] municipal

2 - Origem dos recursos

a. Recursos governamentais (subvenções)
b. Doações de pessoas jurídicas
c. Doações de pessoas físicas
d. Contribuições
e. Patrocínios
f. Cooperação internacional
g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos
h. Outras receitas

Despesas Totais
a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal)
b. Pessoal (salários + benefícios + encargos)
c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo)
Operacionais
Impostos e taxas
Financeiras
Capital (máquinas + instalações + equipamentos)
Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância)

a. Alimentação
b. Educação
c. Capacitação e desenvolvimento profissional
d. Creche ou auxílio-creche
e. Saúde
f. Segurança e medicina no trabalho
g. Transporte
h. Bolsas/estágios
i. Outros
Total - Indicadores sociais internos

100%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
92.30%
7.70%

2008
Valor (mil reais)

3 - Aplicação dos recursos

4 - Indicadores sociais internos
benefícios para os(as) funcionários(as))

Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [ ] sim [ X ] não
2008
2007
Valor (mil reais)
Valor (mil reais)

46,525,846
0
0
0
0
0
0
42,943,801
3,582,045

Receitas Totais
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Isenta da cota patronal do INSS?[ X ]sim [ ] não

Possui registro no: [ X ] CNAS [ ] CEAS [ ] CMAS

(Ações e

46,018,033
341,693
31,192,074
14,484,266
11,958,697
479,194
333,854
1,712,521
0
2008

100%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
92.55%
7.45%

2007
Valor (mil reais)

100%
0.74%
67.78%
31.48%
82.56%
3.31%
2.30%
11.82%
0.00%
% sobre receita

Valor (mil reais)

174,609
180,514
454,796
12,860
12,909
0
0
0
141,051
976,739

41,096,218
0
0
0
0
0
0
38,035,382
3,060,836
37,845,195
456,229
26,837,826
10,551,140
8,710,631
483,184
77,044
1,280,281
0
2007

100%
1.21%
70.91%
27.88%
82.56%
4.58%
0.73%
12.13%
0.00%
% sobre receita

metas 2009

Valor (mil reais)

0.38%
0.39%
0.98%
0.03%
0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
2.10%

118,200
190,010
758,048
6,000
3,228
0
0
0
53,172
1,128,658

0.29%
0.46%
1.84%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
2.75%

200,000
210,000
525,000
15,000
15,000
0
0
0
163,000
1,128,000
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Nº de voluntários(as)
Nº portadores(as) necessidades especiais
Salário médio portadores(as) necessidades especiais

0

0

15

30

R$ 1,971

554

2008

8 - Qualificação do corpo funcional

2007

Nº total de docentes

432

417

457

16

23

31

Nº de mestres(as)

90

78

91

221

219

231

Nº de graduados(as)

105

97

104

503

480

593

Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores)

43

37

48

Nº de graduados(as)

66

64

72

Nº de graduandos(as)

46

51

65

208

165

193

Nº de pessoas com ensino fundamental

68

160

192

Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

70

0

20

2

3

3

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo

Nº de pessoas com ensino médio

Nº de pessoas não-alfabetizadas

9 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e
responsabilidade social

2008

Relação entre a maior e a menor remuneração

metas 2009
44.0

30.0

O processo de admissão de empregados(as) é:

50% por indicação 50% por seleção/concurso

40% por indicação 60% por seleção/concurso

A instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da
diversidade em seu quadro funcional?

[ ] sim, institucionalizada
[ X ] sim, não institucionalizada

[ X ] sim, institucionalizada
[ ] sim, não institucionalizada

Se "sim" na questão anterior, qual?

[X ] negros

[ X ] gênero

[ ] não

[ ] opção sexual

[ X ] negros

[ X ] gênero

[ ] não
[ X ] opção sexual

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[ ] _______________________

[ ] _______________________

A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização da
diversidade entre alunos(as) e/ou beneficiários(as)?

[ X ] sim, institucionalizada
[ ] sim, não institucionalizada

[ X ] sim, institucionalizada
[ ] sim, não institucionalizada

Se "sim" na questão anterior, qual?

[ X ] negros

[ X ] gênero

[ ] não
[ X ] opção sexual

[ X ] negros

[ X ] gênero

[ ] não
[ X ] opção sexual

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[ ] _______________________

[ ] _______________________

Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de
responsabilidade social e ambiental:

[ ] não são considerados

[ ] não são considerados

[ X ] são sugeridos [ ] são exigidos

[ X ] são sugeridos [ ] são exigidos

A participação de empregados(as) no planejamento da instituição:

[ ] não ocorre

[ ] não ocorre

[ X ] ocorre em nível de chefia

[ ] ocorre em todos os níveis
Os processos eleitorais democráticos para escolha dos coordenadores(as) [ X ] não ocorrem [ ] ocorrem regularmente
e diretores(as) da organização:
[ ] ocorrem somente p/cargos intermediários
A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o acompanhamento [ ] todas ações/atividades [ X ] ensino e pesquisa
de:
[ ] experimentação animal/vivissecção
[ ] não tem
10 - Outras Informações

0

R$ 900
metas 2009

Nº de doutores(as)

Nº de especializados(as)

84

0
11

[ ] ocorre em nível de chefia

[ X ] ocorre em todos os níveis
[ ] não ocorrem

[ X ] ocorrem regularmente

[ ] ocorrem somente p/cargos intermediários
[ X ] todas ações/atividades [ ] ensino e pesquisa
[ ] experimentação animal/vivissecção
[ ] não tem

Membros Dirigentes da Associação Educativa Evangélica – AEE
ASSOCIADOS DIRIGENTES DA ASSEMBLÉIA

Conselho de Administração

Antônio Justino Lucena
Augusto César Rocha Ventura
Cicilio Alves de Moraes
Ernei de Oliveira Pina
Francisco Barbosa de Alencar
Francisco Emídio Filho
Geraldo Henrique Ferreira Espíndola
Gercira Rosa de Carvalho e Silva
Ivan Gonçalves da Rocha
James Usevícius
João Baptista Carrijo
João Batista Machado
Josué Moreira dos Santos
Luiz Roberto Andrade Araújo
Mounir Naoum Filho
Nelson Natal de Siqueira
Nilza Esteves de Azevedo Lima
Onésimo Gomes da Silva
Paulo Borges Campos Júnior
William Baird Fanstone

Presidente: Ernei de Oliveira Pina
1º Vice-presidente: Francisco Barbosa de Alencar
2º vice-presidente: Cicilio Alves de Moraes
1º Secretário: Augusto César Rocha Ventura
2º secretário: Nelson Natal de Siqueira
1º tesoureiro: Geraldo Henrique Ferreira Espíndola
2º tesoureiro: João Baptista Carrijo

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS DA ASSEMBLÉIA
Arlindo Ribeiro
Cacildo Bernardes dos Santos
Mounir Naoum
Sebastião Fiaia

Conselho Fiscal (membros efetivos)
Josué Moreira dos Santos
James Usevícius
João Batista Machado

Conselho Fiscal (membros suplentes)
Onésimo Gomes da Silva
Nilza Esteves de Azevedo Lima
Mounir Naoum Filho
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Comissão Organizadora
do Balanço Social
Presidente
Marcelo Mello Barbosa
Aparecida Maria José Pereira
Cláudia Sousa Oriente de Faria
Hélia Maria da Costa Pietrobon
Marta Correia da Silva
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Ozeias Alves Lotti
Sonimar Ribeiro Mendonça
Wander Lúcio Braga e Souza

Expediente
Chanceler
Ernei de Oliveira Pina
Reitor
Carlos Hassel Mendes da Silva
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária
Francisco Itami Campos
Pró-Reitora Acadêmica
Ana Lucy Macêdo dos Santos
Pró-Reitor Adminsitrativo
Eliseu Vieira Machado Júnior
Projeto Gráfico
Ricardo Alves de Jesus
Fotos
Eduardo Coelho
Luiz Fábio
Revisão
Hélia Maria da Costa Pietrobon
Francisco Itami Campos
Marcelo Mello Barbosa
Tatiana Gonçalves
Tiragem
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