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Ensinar é a arte de compartilhar conhecimento.
A AEE agradece todos os professores por se dedicar a esta missão.

Dr. Ernei de Oliveira Pina
Presidente da AEE
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“Gratidão por trabalhar na AEE”

"Compartilhar é uma tarefa nobre"

Falar sobre a importância do diagnóstico 
precoce é uma das principais razões pelas 
quais foi criada a Campanha Outubro Rosa, 
que hoje é reconhecida mundialmente. De 
acordo com a Assistente de Direção do 
Curso de Medicina da UniEVANGÉLICA, 
Profa. Priscila Usevicius, o diagnóstico preco-
ce signi�ca redução da mortalidade e 
morbidade. “Além de aumentar os percentu-
ais de cura, o diagnóstico precoce também 
permite tratamentos menos agressivos com 
cirurgias menores e maiores possibilidades 
de conservação da mama como também de 
menor utilização de quimioterapia”, explica. 

•  Quimioprevenção: Estão disponí-
veis para essas mulheres dois tipos 
de medicamentos, Tamoxifeno e Inibi-
dores da Aromatase;
• Cirurgia profilática: mastectomia 
com reconstrução imediata em mulhe-
res portadoras de mutações genéticas 
(tais como as mutações dos genes 
BRCA1 e BRCA2) que aumentam o 
risco de câncer de mama para um 
percentual maior que 50%.

“O outubro rosa é um momento de mobili-
zação da sociedade para a importância do 
câncer de mama, que é o tipo de câncer 
mais comum em mulheres e aquele que 
causa o maior número de mortes por câncer 
tanto no Brasil quanto no mundo. A ampla 
divulgação das estratégias preventivas e da 
necessidade de acesso à mamogra�a são 
fundamentais para a redução da mortalida-
de”, conclui.

Após 20 anos trabalhando na Associação Educativa Evangélica, a 
Diretora da Educação a Distância, Greice Helen de Melo Silva, é 
grata pelo tempo em que atua na instituição. Ela já foi professora 
dos cursos de Letras Inglês/Português e Espanhol/Português, 
Coordenadora de Avaliação e Quali�cação Pedagógica, Coorde-
nadora de avaliação Institucional e Coordenadora do Univirtual 
(hoje EaD).
Com tanta experiência na bagagem, ninguém melhor do que ela 
para contar a própria história: "Eu havia terminado minha gradua-
ção em Letras na UFG e dava aula de inglês quando recebi um 
telefonema da Faculdade de Filoso�a Bernardo Sayão em que 
uma pessoa dizia que um dos meus professores da UFG havia me 
indicado para dar aulas de Literatura Inglesa e Americana. Entrei 
na IES para substituir uma professora que havia se aposentado".
E lá se vão 20 anos. Greice Helen já deu aula para muitos que hoje 
atuam na instituição, como Professora Marisa Espíndola, Professor 
Francisco Edilson e Professora Eliane Azeredo, esta última ex-dire-
tora do Curso de Letras. "Uma das minhas maiores alegrias foi ver 

meus ex-alunos crescendo na pro�ssão e tornando-se meus colegas. Entre eles, além dos que já 
foram citados, o Prof. Hugo Silvestre e a Herlla são os que consigo citar, pois trabalham hoje comigo, 
mas pela instituição já passaram vários egressos em cargos administrativos", relata ainda.
Ela cita alguns desa�os pro�ssionais no período: receber comissão externa para avaliação do curso 
de Letras, com obtenção de nota 4; trabalhar na preparação  do Centro Universitário de Anápolis - 
UniEVANGÉLICA para avaliação externa em 2008; implantar disciplinas semipresenciais em 2009 e, 
mais recentemente, na Diretoria da EaD, implantar os cursos de graduação 100% online, além da 
implantação das disciplinas online nos cursos presenciais do Centro Universitário e o início deste 
trabalho nas demais mantidas da AEE.
Várias pessoas contribuíram para seu crescimento pro�ssional, como os professores Libna Lemos, 
Ariovaldo Lopes, Marcelo Melo, Gracy Thadeu, Ana Lucy, o reitor Carlos Hassel Mendes e o presiden-
te da AEE, Ernei de Oliveira Pina. Para o futuro, ela já tem vários planos: "Agora quero contribuir para 
o crescimento e fortalecimento da nossa EaD. Conquistar notas de excelência no reconhecimento 
dos nossos cursos e manter nosso conceito institucional 5 no recredenciamento. Sempre grata a 
Deus porque nosso coração pode fazer planos, mas a resposta �nal vem dos lábios do Senhor".

A história do professor Leonardo Rodrigues com a Associação Educa-
tiva Evangélica começou em 2004, quando ele teve seu primeiro 
contato com a sala de aula dando aulas de Língua Portuguesa no 
Colégio Couto Magalhães. “Foi um ano incrível, pois eu sonhava 
trabalhar na AEE. Na época, cheguei a participar de algumas entrevis-
tas, mas fui informado que a vaga estava preenchida. Foi quando orei 
a Deus e disse: "Senhor, eu tomo posse dessa bênção, mas espero o 
momento exato". Então o colega abriu mão da oportunidade e eu fui 
contratado”, conta. O sonho de ser professor foi inspirado pela mãe, 
que cursou Pedagogia na Faculdade de Filoso�a Bernardo Sayão. “Ela 
me dizia que compartilhar o que se aprende é um exercício nobre, um 
dom de Deus. Então eu cultivei a docência como uma paixão; não 
como um ofício”, explica.  Ser professor no Couto foi só o início da 
carreira do professor Leonardo na AEE. Graduado em Direito, também 
foi professor do curso durante vários anos até receber o convite para 
ser Diretor Geral da Faculdade Evangélica de Senador Canedo. 
“Assumi o compromisso na certeza de que honrarei a história da AEE e 
propagarei a missão e a visão institucionais”, completa.

Nesse mês do professor, nada melhor que entrevistar um professor que tem amor e paixão pela 
pro�ssão. “Ensinar, para mim, é o exercício do amor. É a forma que encontrei de despertar sonhos, estimu-
lar projetos e realizar a vida. Não há nada mais incrível do que sentir no olhar do outro a satisfação pelo 
aprendizado”. 
“Digo que sou professor graças ao que a AEE fez e faz por mim. É nesse ambiente que me sinto feliz, 
realizado. Meu �lho estuda no Couto e pode escrever, agora, sua incrível história de vida. Os valores 
cristãos, a exigência pro�ssional e a con�ança que a AEE depositaram em mim me permitem reconhecer 
que eu não seria plenamente realizado se não tivesse vivido aqui a minha formação/atuação. Comemo-
rar o Dia dos Professores, sendo docente da AEE, é uma honra; é ter a oportunidade de agradecer a Deus 
pela graça de ser professor, de amar a sala de aula e de ser amado pelos alunos”, conclui.

Greice Helen
Diretora da EAD

Leonardo Rodrigues
Diretor da FESCAN

A importância 
do diagnóstico 
precoce

MINHA HISTÓRIA ESPECIAL DIA DOS PROFESSORES
 
Outubro Rosa
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Quase 15 anos do Projeto Criar e Tocar

Ganhar agilidade nas ações do dia a dia é uma das metas do setor 
de Departamento de Pessoal e Recursos Humanos da Associação 
Educativa Evangélica. Motivo pelo qual a Instituição tem investido  
em sistemas inteligentes, aderindo a ferramentas que simpli�cam 
as atividades e assim conduzam os processos na direção certa 
com gestão inteligente.
Em Janeiro de 2018, tivemos a automatização das informações 
repassadas ao colaborador. Foram implantados os sistemas 

PORTAL RH e o APP Meu RH, em que os colaboradores têm acesso a 
suas informações sete dias por semana. Logo em seguida foi a vez de 

otimizar o recebimento de currículos, através do Banco de Talentos.
Agora chegou a vez da integração do sistema de ponto eletrônico com o sistema RM, a ação 
possibilitará a alimentação da frequência do colaborador diretamente para a folha de pagamento. 
O intuito é  automatizar as análises de frequência, faltas e atrasos, agilizando assim o fechamento 
da folha de pagamento.

Durante Assembleia Extraordinária realizada no 
último sábado, 14 de setembro,  membros dirigentes 
da AEE e alguns convidados visitaram a estrutura da 
Educação à Distância. Eles conheceram como 
funcionam os cursos 100%  online, desde a gravação 
das  aulas,  edição  até  o processo  pedagógico.

Integração Ponto Eletrônico

Assembleia 
visita EAD

O público que participou no dia 23 de setem-
bro do Concerto da Primavera �cou maravi-
lhado com as apresentações da Orquestra do 
Projeto Criar e Tocar e Coral de Colaboradores 
da AEE. Foram momentos marcantes para 
quem  conferiu de perto o espetáculo. 

Concerto da 
Primavera

Padronização
de Uniforme

A AEE inicia a padronização de uniformes. A 
confecção está sendo realizada por etapas, até 
que toda a instituição seja contemplada. Cinco 
setores já receberam os novos uniformes.

Inaugurado em 05 de abril de 2005, o Projeto Criar e Tocar cresceu não só em tamanho, mas principalmente em relevância para milhares de alunos que 
já passaram pelas salas de aula. Hoje, são sete unidades (cinco em Anápolis, uma em Ceres e uma em Goianésia), 600 alunos e 72 colaboradores.  
“O projeto nasceu do sonho de ver a cultura em Anápolis ser descentralizada, para que todas as pessoas tivessem acesso à cultura. E dessa forma, 
podemos levar instrumentos clássicos para a formação de uma orquestra clássica nos bairros”, explica a coordenadora geral do projeto, Profa. Marisa 
Espíndola. 
Esse é um projeto multidisciplinar, que reúne social e cultural ao mesmo tempo. “A AEE tem como meta a educação, é uma instituição educacional que 
não pode pensar só na sala de aula. Temos que pensar que a vida em sociedade tem esse contato cultural. Dessa forma, o projeto faz parte do cerne 
educacional e do investimento em vidas e na cultura”, diz Marisa. 
As inscrições para o projeto são realizadas semestralmente em qualquer unidade do Criar e Tocar. 

Campeonato
de Futsal

XIX 

Taça Ernei de Oliveira Pina de Futsal

Inscrições: até dia 11/10/2019
Loca: Secretaria do Ginásio

Local dos Jogos:
Ginásio Poliesportivo da

UniEVANGÉLICA 
Início do campeonato:
26 de outubro de 2019

Nosso Campeonato de Futsal
está chegando! Prepare-se e fique

de olho no calendário:
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Eduque a criança no caminho
em que deve andar. E...

... Até o fim da vida não se desviará DELE.
Está na Bíblia! Provérbios 22:6 Você já leu sua Bíblia hoje?

Ainda não?
Não espere mais.

Leia a Bíblia e
desfrute
de seus

ensinamentos.

ESTÁ NA BÍBLIA

Comidas típicas, curiosidades, danças e artesanato de vários países hispânicos foram apresentados 
por alunos do Fundamental II e Ensino Médio durante a Feira Hispânica. Um momento que encan-
tou toda comunidade escolar: alunos, professores e familiares. 

Cultura em Feira Hispânica 
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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.

GRUPO DE DESCONTOS

Sem taxa de entrega para funcionários

Claudia Michele
(62) 9 9995-8170 | (62) 9 9243-5929

O Curso de Fisioterapia da UniEvangélica, em 
parceria com o Recursos Humanos da AEE em 
benefícios aos colaboradores está realizando 
uma pesquisa de triagem para acompanha-
mento e tratamento na clinica UniFISIO.  O 
gestor de cada departamento será responsá-
vel pela entrega do questionário  da Triagem.
Para mais informações:
UniFISIO 3310-6683

Projeto saúde do
trabalhador

A preservação do Meio Ambiente é responsabilidade de todos. Cada um deve participar 
com pequenas atitudes para um mundo mais limpo. A diretora do  Curso  de  Ciências 
Biológicas, Profa. Dra. Josana de Castro Peixoto, enviou algumas dicas que podem ajudar a 
manter ações ecologicamente corretas no Centro Universitário, com o destino 
correto do lixo.

Resíduos sólidos devem ser descartados nos locais adequados 
como lixeiras e sacos de lixo. É importante que o lixo seja acon-
dicionado adequadamente, o que pode facilitar o destino do 
material para a reciclagem.

Dependendo de cada tipo de lixo, doméstico, hospitalar, indus-
trial, seu destino final é específico. Por exemplo, aqui na UniEVAN-
GÉLICA, o descarte do lixo hospitalar é feito em local adequado e 
recolhido por empresa para acondicionamento final.

O lixo gerado por você no restaurante é descartado em vias de recolhimento em sacos de 
lixo e posterior coleta pública. Vale ressaltar que alguns tipos de lixo são reaproveitados, 
como papel, óleo de cozinha, restos alimentares.

Ambiente limpo é dever de todos


