
C E N T R O  U N I V E R S I T Á R I O

Serão oferecidos atendimentos médico, 
odontológico, psicológico e fisioterapêutico 
para os colaboradores da AEE. A iniciativa é 
do Departamento de Recursos Humanos em 
conjunto com alguns cursos da Instituição e 
acontece durante o mês de maio. 
A iniciativa é um importante meio de 
conscientização dos colaboradores sobre o 
cuidado integral à saúde. 

AEE promove ações para
os colaboradores em maio

Mês do trabalhador

RH Notícias
Anápolis, 1º de maio de 2019 - Nº 12 - Ano 1

1 ANO

Curso de Odontologia
 Pro�laxia dentária (80 vagas)
Atendimentos: 09 e 10 de maio
Agendar horário na COE - 3310 6631

Curso de Medicina
Atendimentos: 
Dia 08 de maio - 17h30 às21h
Dia 22 de maio - 9h às 19h
Local: Bloco A - Piso 01 
  - Aferição de Pressão
  - Glicemia (300 vagas)
  - IMC
  - Exame da Tireóide

Curso de Fisioterapia
atendimentos:  16, 20 e 23 de maio
Agendamento: 3310 6683 (Maiza)
TERAPIAS ALTERNATIVAS  (85 vagas)
  - Ventosa
  - Auriculoterapia
  - Shiatsu

AUTORIZADO PELA

ü

ü

PROGRAMAÇÃO

Durante o mês do trabalhador, a Clínica de 
Fisioterapia UniFISIO fará atendimento de 
Terapias Al ternat ivas.  A Cl ín ica de 
Odontologia também estará à disposição de 
quem busca tratamento em saúde bucal. O 
Curso de Medicina estará envolvido na 
programação, com a oferta de serviços 
como aferição de pressão arterial, medição 
da glicemia e dos batimentos cardíacos e 

exame de tireoide.
O início da programação em comemoração 
ao mês do trabalhador foi marcado pela 
realização de um culto em ação de graças 
pela vida de cada colaborador que trabalha 
na AEE. O evento foi promovido no dia 2 de 
maio,  com ampla par t ic ipação dos 
cobaboradores.



Elizete Vitória de Jesus, pedagoga especialista em Psicopedagogia, trabalha em uma área com diversos 
desafios. Como Coordenadora Disciplinar do Colégio Couto Júnior, ela tem a responsabilidade de 
acompanhar o desenvolvimento e o comportamento das crianças que estudam na instituição. “É uma tarefa 
difícil, porém uma tarefa gratificante”, destaca. Há 13 anos, ela trabalha na Associação Educativa Evangélica, 
tendo já atuado também na Secretaria Geral e no Departamento de Vigilância. Suas duas filhas, Alana e 
Heloisa, já estudaram no Couto Júnior. Elizete conta que, quando começou a trabalhar na AEE, tinha o sonho 
de fazer um curso superior. Ela encontrou na UniEVANGÉLICA o lugar ideal para fazer seus estudos e se 
transformar na profissional que é hoje: “É uma instituição muito abençoada”. Ela destaca ainda que estudar na 
instituição “fez toda a diferença” para sua vida profissional e pessoal.

Elizete Vitória de Jesus

MINHA HISTÓRIA

O sábio e três
visões sobre
o trabalho

CIPA - Integrantes da
Comissão Interna de Prevenção

de Acidentes são eleitos

Nos dias 22 e 23 de abril, foi realizada na UniEVANGÉLICA votação para escolha dos membros 
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – CIPA. Os chamados “cipeiros” 
terão pela frente a tarefa de promover ações para proteção e cuidado à saúde dos colaborado-
res da instituição.
Os membros da CIPA assumirão as tarefas de investigar, discutir e combater as condições de 
trabalho inseguras, insalubres, perigosas e irregulares. “Eles terão a importante missão de 
propor melhorias nos locais de trabalho”, ressalta Thiago Andrade Dutra, Técnico em Seguran-
ça do Trabalho na UniEVANGÉLICA.
Para sua identificação, os integrantes da CIPA carregam junto ao crachá um cordão de cor 
verde. “Essa foi uma forma fácil encontrada para que todos os colaboradores da instituição 
possam identifica-los. Todos os cipeiros recebem um treinamento antes de tomarem posse, 
para conhecerem suas atribuições e identificarem situações que possam causar acidentes de 
trabalho”, ressalta ainda Thiago Andrade Dutra.

Certa feita, um sábio encontrou três homens 
trabalhando numa construção. Aproximando-se 
deles perguntou ao primeiro: “moço, o que você 
está fazendo?”. O jovem bruscamente respon-
deu: “estou assentando tijolos, não percebeu? 
Seu burro”. Meio assustado, o sábio se aproxi-
mou da segunda pessoa e perguntou: “Senhor, o 
que você está fazendo?”. E o senhor lhe respon-
deu: “Estou construindo um muro”. Um pouco 
mais esperanço o sábio se aproximou do terceiro 
homem e fez a mesma pergunta, ao que o 
homem respondeu: “estou construindo uma 
catedral. Aqui jovens selarão o seu amor. Pesso-
as desanimadas encontrarão esperança. Jovens 
terão direcionamento para uma vida ampla e 
cheia de perspectiva. Eu estou construindo um 
lugar de esperança”. 
Podemos ver nosso trabalho como escravidão, 
como cumprimento de um dever estrito por causa 
de uma remuneração ou como uma missão que 
envolve a espiritualidade, a sociedade e a nós 
mesmo. Mais do que operário, nosso trabalho é 
uma missão. Por mais que achemos nossas 
ações simples e até diminutas, elas somam-se a 
outras ações que tocam vidas, mudam perspecti-
vas, trazem esperança, aguçam o olhar, reno-
vam a visão e possibilitam a construção de uma 
sociedade mais justa, humana e afetiva.
Ainda mais para quem trabalha num mar de 
juventude cheia de potencialidades, de criativi-
dade, de sonhos e esperanças, como é o caso da 
nossa missão na AEE. Nesse sentido, as pala-
vras de Paulo de Tarso se encaixam perfeitamen-
te: “Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em 
ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando 
por ele graças a Deus Pai... E tudo quanto fizer-
des, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, 
e não aos homens, Sabendo que recebereis do 
Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o 
Senhor, servis” (Colossenses 3:17,23,24).

Gratidão por trabalhar na AEE



O Reitor do Centro Universitário de Anápolis – 
UniEVANGÉLICA, Carlos Hassel Mendes, 
informou que a instituição está próxima de se 
transformar em uma universidade. Com dois 
Mestrados e um Doutorado em andamento, o 
Centro Universitário, por decisão do Conselho de 
Administração da Associação Educativa 
Evangélica, protocolizou no Ministério da 
Educação o processo de recredenciamento 
institucional com vistas à transformação da 
UniEVANGÉLICA em Universidade Evangélica 
de Anápolis.
“Esse foi um sonho dos nossos fundadores, em 
1947, quando criaram a Associação Educativa 

Evangélica, ano em que o Colégio Couto 
Magalhães foi incorporado e o Colégio Alvaro de 
Melo, localizado em Ceres, foi criado. Eles já 
pensavam em universidade. Nós estamos 
devendo isso a eles, aos nossos visionários 
fundadores”, reconheceu o Reitor Carlos Hassel 
Mendes.
Conforme afirmou, “esse é um momento histórico 
nesses 72 anos para toda a comunidade 
acadêmica”. “O sonho, o desafio está diante de 
nós”, evidenciou ainda. Carlos Hassel não 
conseguiu esconder a emoção ao falar sobre a 
p o s s i b i l i d a d e  d e  t r a n s f o r m a ç ã o  d a 
UniEVANGÉLICA em universidade.

Este é o RH Notícias, um meio de comunicação on-line da AEE.
Ele será enviado mensalmente a todos os colaboradores

através do e-mail e também estará disponível no Portal RH.

Aqui você encontrará informações sobre os benefícios destinados
aos  colaboradores, notícias institucionais, mensagens, devocionais

e muitas novidades.

RH Notícias - Expediente 

UniEVANGÉLICA pode se transformar
em universidade em breve
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MEU DEPARTAMENTO

“Esse setor ajudará muito a diminuir a ausência 
no trabalho e a reduzir a quantidade de 
atestados médicos emitidos. Será mais fácil 
identificar os departamentos que apresentam o 
maior índice de acidentes de trabalho e 
poderemos ter maior controle sobre os exames 
méd ico-ocupac iona is  que  devem ser 
realizados. A instituição só tem a ganhar com 
esta mudança”, ressalta ainda a técnica Juliene 
Goes de Almeida. Conforme explicou, o foco 
principal do setor será seguir as normas de 
segurança do trabalho.

Já está em atividade na Associação Educativa 
Evangélica o Departamento de Medicina e 
Segurança do trabalho. Atuam no setor o 
Técnico de Segurança do Thiago Andrade 
Dutra, a auxiliar técnica Juliene Goes de 
Almeida. Juliene explica um pouco sobre o 
trabalho que desempenha: “Auxilio toda a parte 
d e  e x a m e s  m é d i c o s ,  c o n v o c a ç õ e s , 
comunicação de acidentes de trabalho, editais 
para eleições da Comissão Interna de Acidentes 
de Trabalho e demais aspectos administrativos 
relacionados à segurança do trabalho”.

Em breve os exames ocupacionais passaram a 
ser realizados no setor por um médico do 
trabalho. Juliene afirma que os colaboradores 
da Associação Educativa Evangélica possuem 
um alto nível de conscientização sobre a 
segurança do trabalho: “os colaboradores nos 
procuram para saber de orientações, o que 
podem e o que não podem fazer. Eles são 
interessados”.

ORIENTAÇÕES
A Auxiliar técnica em segurança do trabalho 
Juliene Goes de Almeida deu algumas 
orientações para manter um ambiente seguro 
de trabalho: “a segurança do trabalho é algo 
individual. A principal orientação é a seguinte: 
'aquilo que eu quero para mim em termos de 
segurança, eu ofereço aos meus colegas de 
trabalho'. É preciso neutralizar as condições 
inseguras de trabalho informando sobre o 
problema identificado. Oriento também que os 
funcionários não fiquem muito tempo sentados 
e mantenham o hábito de fazer uma pausa, para 
não desenvolver problemas de coluna e demais 
quadros de saúde. As atividades físicas e boa 
alimentação também são importantes”.

Informações: Ramal 6832 
medeseg.trabalho@unievangeliva.edu.br

Departamento de Medicina e Segurança do
Trabalho está sendo implantado na AEE



HOMENAGEM

“Ser mãe é a missão de
maior responsabilidade.
É amar de forma mais 
completa. É dar o 
melhor de sí e não 
esperar nada em 
troca”

Por mei� desta�
homenageam� toda� a�

Mãe�





O uso do crachá durante o horário de expediente é 

obrigatório dentro das dependências de todas as 

instituições de ensino mantidas pela Associação 

Educativa Evangélica. 

UTILIZE O CRACHÁ DE FORMA CORRETA E EVITE 

PUNIÇÕES.

O crachá tem como principal objetivo ajudar os visitantes 

na identificação dos colaboradores e também serve para 

o acesso dos funcionários nos pontos de entrada da 

Instituição.

FIQUE ATENTO!

ATENÇÃO COLABORADOR!

Desconto de 10% no cardápio.
Avenida Brasil Norte n° 1120 - Cidade Jardim

Anápolis GO - Fone: (62) 9 8241 0720



RH Notícias

Há um ano, com edições mensais, o RH Notícias é um importante canal de comunicação 
entre os colaboradores. Por aqui, o funcionário conhece a instituição, os departamentos, os 
eventos e os colegas de trabalho. Queremos melhorar a cada dia e para isso, a sua 
participação é essencial. Quer dar sugestões ou fazer críticas? Envie email para 
rhnoticias@unievangelica.edu.br

“O RH Notícias tem cumprido seu papel de fortalecer o senso de 
comunidade entre os colaboradores da AEE. É importante que todos se 

sintam parte da instituição. Acreditamos nos princípios e valores 
defendidos pela AEE e temos orgulho de expressá-los através desse meio 
de comunicação. Fazemos muito em nosso dia-a-dia e nem sempre nossa 

equipe tem a chance de expor tudo de bom que acontece aqui. O RH 
Notícias tem nos ajudado nessa missão, de mostrar as boas notícias do 

cotidiano de nossos colaboradores”

Lúcio Carlos de C. Boggian - Diretor Administrativo

“Além de ser um importante instrumento para divulgação das ações 
realizadas em prol dos colaboradores, o RH Notícias está se tornando 
uma excelente ferramenta de comunicação para todas as mantidas da 

Associação Educativa Evangélica. Tenho certeza de que este informativo 
deixa e continuará deixando uma marca positiva”

Felipe Homsi -  Jornalista

RH Notícias
completa 1 ano
RH Notícias
completa 1 ano

“O RH Notícias é o elo de comunicação interna entre a AEE e seus 
colaboradores. Por aqui, divulgamos nossos projetos voltados para a 

educação continuada, cultura e lazer. Temos ainda um espaço reservado 
para você colaborador contar a sua história na AEE.”

Lusvera Silva  -  Encarregada de RH



PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO
MANTENEDORA
01�Wellington da Silva Faustino
02�Naiara Nadia Moreira da Silva
02�Pedro Augusto Rodrigues Contreiras
07�Ozeias Alves Lotti
09�Ronny Antonio de Souza
10�Marcio Gomes Lourenco
10�Rosimeire Rios de Sousa Alves
12�Grigorio de Souza Reis Neto
15�Magdalva Alves de Souza
18�Joelma Santos de Morais Costa
18�Juliene Goes de Almeida
19�Dara da Silva Pereira Lopes
21�Lucio Carlos de Carvalho Boggian
23�Maria de Fatima Alves Subtil
24�Larissa Cristina Dourado Meneses
24�Welton Cintra da Silva
27� Isaac de Oliveira Gomes
27�Nayara Rocha de Souza
28�Suellen Guimaraes dos Santos
30�Carla dos Santos Morais
30�Julio Cesar Tavares Borges
30�Rodrigo Borges de Morais
31�Tiago Henrique de Oliveira

CENTRO UNIVERSITÁRIO
02�Carla Guimaraes Alves
02�Naiara Nadia Moreira da Silva
04�Magno da Nobrega
04�Marco Aurelio Santos Cordeiro
04�Mario Sakai Junior
04�Mario Sakai Junior
07�Amanda Flavia Rodrigues Moreira
07�Benedito Correa Viana
07�Everson Marcos de Moura Valadao
07�Flavia Goncalves Vasconcelos
07�Greice Helen de Melo Silva
07�Joao Baptista Carrijo
07�Mario de Souza Mello

07�Nubia Goncalves da Paixao Eneterio
07�Ozeias Alves Lotti
08� Ione Augusto da Silva Sales
08�Matheus Feliphe de Morais Silva
08�Virginia Maria Pereira de Melo
09�Marisa Moreira Barros de Araujo
09�Sergio Mariano Nunes de Sa
10�Jorge Manoel Almacinha Costa
11�Ronaldo da Rocha Silva
12�Frederico Leite Carramaschi
12�Josenei Skorek
12�Silvia Mara Maloso Tronconi
13�Priscila Maria Alvares Usevicius
14�Joao Ricardo Pereira Prestes
14�Juarez Antonio de Sousa
14�Maria Cecilia Martinez Amaro Freitas
14�Moises Leonardo Naves Borges
15�Aurelio Caetano Feliciano
15�Marcos Andre Ribeiro
16�Jose Laerte Rodrigues da Silva Junior
16�Patricia Santos Souza
17�Edilene Barbosa Moreira
17�Francisco Baltazar Macruz Sampaio
17�Vera Mota da Silva Barbosa
18�Denise Oliveira Dafico
18�Flavia Santos Souza Do Couto
18�Nadia Mariel Farias
20�Jose Firmino de Souza Neto
20�Pedro Henrique Maximo Pereira
20�Roberto Meguerditchian
20�Welington Ferreira de Morais
22�Darlise Lopes de Franca Lobo
24�Fernando Figueiredo dos Santos E Reis
24�Rivaldo Jesus Rodrigues
24�Welton Cintra da Silva
25�Maria Goncalves da Silva Barbalho
25�Naelson Vieira Nascimento
26�Elizabeth Costa
26�Pollyana Sousa Lobo El Zayek

26�William Alves Lima
27�Diva Ana de Souza Rocha Silva
27�Juliana Alves de Sousa Caixeta
27�Thalita Costa Curado
27�Valtercides Felisbino Martins
28� Inez Rodrigues Rosa
29�Flaviano Henrique Pelloso Borghesan
29�Higor Chagas Cardoso
29�Roberson Guimaraes
29�Roberson Guimaraes
30�Carlos Christian Della Giustina
31�Constanza Thaise Xavier Silva
31�Paulo Roberto Fonseca

CCM ANÁPOLIS  / CRIAR E TOCAR
08�Alda Bispo Soares
08�Carlos Emmanuel Souza Belchior
12�Kassia Danielle Moreira da Silva
13�Kallita Luana Venancio C. Santos
14�Alessandra Bueno de Magalhaes Souza
15�Jelcilene Moreira Franca de Matos
15�Marcos Andre Ribeiro
18�Nadia Mariel Farias
22�Dietlind Ruth Baier da Silva
24� Isabel Cristina L. de Souza Sahium
31�Caroline Pereira Nascimento Baia

UNIEVANGÉLICA - CERES
03�Renato Soares de Oliveira
05�Mateus Henrique Dias de Almeida
10�Katia Marina de Oliveira
10�Taynara Ramos Batista Aires
12�Orlando Fernandes de Moura Junior
13�Silas Albones Coelho
15�Umberto Jose Travaglia
19�Karyelle da Silva Cotrim
23�Joaquim Orlando Parada
27�Valdenira Oliveira Mesquita Correia

FACEG
02�Thiago Alexandre Afonso Fernandes
02�Victor Alves Ribeiro
05�Jean Carlos Sousa
09�Marina Pereira Bonfim
10�Gidalti Guedes da Silva
11� Edejanira Almeida Lino Moura
14�Claudemir da Silva
15�Juares Aparecido Domingos
17�Juliana Rodrigues
17�Maria Sonia da Silva Nascimento
18�Lauriane Gomes Santin
27�Muriel Romeiro da Costa E Silva
28�Paulo Jose de Figueredo Junior
30�Cristiano Goncalves Viana
31�Vanderlei Luiz Weber

Raízes
10�Patricia Barcelar e Silva
29�Wesley Lobo dos Santos

FESCAN
02�Jose Conceicao Ricardo

FECER
03� Ilse Franco de Oliveira
04�Maria Eugenia da Silva Ribeiro
05�Marcelo Carneiro dos Santos
10�Taynara Ramos Batista Aires
11�Murilo Marques Costa
18�Livia Maria Faria de Oliveira Dias
25�Milce Costa
27�Deivid Pimenta da Silva

FEJA
15�Aurelio Caetano Feliciano
23�Joaquim Orlando Parada
29�Jessica Nayara Dias

ACONTECEU

Os Cursos de Relações Internacionais, Nutrição e Medicina Veterinária
estão a todo vapor! A Boa notícia é que esses cursos estão sendo
ofertados no vestibular da UniEVANGÉLICA para a formação da Segunda
turma, com início das aulas no segundo semestre de 2019. As inscrições
podem ser realizadas no site da instituição: www.unievangelica.edu.br.

Novos Cursos

UniEVANGÉLICA

O Deputado Federal João Campos, Relator 
do Projeto de Lei Sobre a Reforma do Código 
d e  P r o c e s s o  P e n a l ,  e s t e v e  n a 
UniEVANGÉLICA para uma palestra sobre o 
tema: “O Pacote Anticrime: a visão do 
legislador”

A  U n i E VA N G É L I C A ,  a t r a v é s  d o 
UniMISSÕES, é parceira da agência 
missionária canadense Reach Beyond e 
Wycliffe Associates no projeto da tradução da 
Bíblia para a Linguagem Brasileira de Sinais 
– LIBRAS. A iniciativa pode beneficiar mais 
de 10 milhões de pessoas no Brasil que 
possuem algum problema auditivo. 

A Faculdade Evangélica de Rubiataba 
promoveu uma programação especial de 
Páscoa com crianças carentes do Setor 
Serrinha, com internos da Sociedade Amiga 
de Meninos e Meninas Adolescentes 
Aprendizes de Rubiataba (SAMMAAR) e com 
alunos da Escola Municipal Maria do Rosário 
de Lima – Dona Lulu.

FAC. EVANGÉLICA DE RUBIATABA


