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Preservação do meio ambiente
Na Associação Educativa Evangélica, todo
dia é dia de pensar sobre o Meio Ambiente.
Durante todo mês de junho, estão previstas
diversas ações com foco na preservação
ambiental. No período de 1º a 8 de junho,
colaboradores e estudantes de diversas
escolas municipais participarão de atividades
na Trilha Ecológica do Tucano (foto), Área
de Preservação Permanente pertencente com
30 hectares, pertence a AEE.
Em parceria com a Secretaria de Meio
Ambiente de Anápolis, o Curso de Ciências
Biológicas vai promover diversas ações de
educação ambiental na Praça Dom Emanuel,
localizada no bairro Jundiaí. As atividades
ocorrerão de 4 a 6 de junho. Ainda durante o
mês de junho (4 a 6), será realizado o VII
Seminário Cultura e Natureza do Cerrado
Goiano, sob a coordenação do Programa de
Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologia e
Meio Ambiente (PPG STMA).
Conheça outras ações do Centro

Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA voltadas à preservação do Meio
Ambiente: construção da maior Usina
Fotovoltaica Urbana do Brasil no
estacionamento da instituição; ações internas
de conscientização ambiental;
estabelecimento da Política Ambiental de
Desenvolvimento Sustentável; oferta de
Mestrado e Doutorado em Ciências
Ambientais; sob a supervisão do Curso de
Agronomia, manutenção de uma Unidade
Experimental que abriga uma fazendaescola, com área de 10 hectares utilizados
para atividades de fruticultura, horta
convencional e orgânica, além do cultivo de
plantas medicinais e orquídeas. A Associação
Educativa Evangélica mantém ainda o
Projeto Social Agnes Wadell Chagas,
localizado na Fazenda Betel, em Cocalzinho
de Goiás. No local, é mantida a Escola da
Natureza, com ações ambientais para
crianças participantes do projeto, sob a

coordenação da Profa. Dra. Vivian da Silva
Braz.
Agende sua visita à Trilha do Tucano!
Datas: 1º a 8 de junho
Contato: Profa. Dra. Josana de Castro
Peixoto - 3310-6815 ou pelo e-mail
josana.peixoto@unievangelica.edu.br

MEU CLICK

“Deu coloco home n jardi
par cultiv -l guard -l ”
Gênesi 2.15

05 de Junho: Dia Mundial do Meio Ambiente
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA

Foto tirada pelo Colaborador Eduardo Coelho do
Departamento de Eventos, no Parque Ipiranga.
Envie também uma foto para ser divulgada.
rhnoticias@unievangelica.edu.br
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MEU DEPARTAMENTO

Conheça um pouco mais sobre Setor de Captação
Entender as necessidades dos públicos
interno e externo da Associação Educativa
Evangélica e propor soluções para as mais
diversas demandas apresentadas estão
entre os principais objetivos do trabalho
desempenhado pelo Departamento de
Captação da Associação Educativa Evangélica. Sob a coordenação de Kesia Guimarães Batista, o setor é responsável pela
captação de novos alunos, manutenção de
um relacionamento permanente com acadêmicos e clientes em prospecção.
Para ela, as ações do Setor de Captação
ganham importância a cada dia, com as
mudanças na área educacional. “O mercado
da Educação vem enfrentando várias
mudanças, como as reformulações dos
programas governamentais de ﬁnanciamento do Ensino Superior, o surgimento de
várias instituições de ensino superior privadas e a crise econômica do nosso País criaram um novo panorama educacional. Somado a esse cenário, temos uma nova geração
de estudantes: Geração Y ou Millennials,
que desenvolveu-se numa época de grandes
avanços tecnológicos e prosperidade econômica. Vivendo em ambientes altamente
urbanizados, presenciaram uma das maiores revoluções na história da humanidade: a
Internet. Com isso, a forma dessa geração
consumir, comunicar e relacionar é bem
diferente do que estávamos acostumados”,

explica Kesia Guimarães.
Ela destaca o papel que vem sendo desempenhado pela Presidência da Associação
Educativa Evangélica para o desenvolvimento da área de captação de alunos: “posso dizer que temos recebido total apoio.
Nosso Presidente, Conselho de Administração, Reitor, Pró-Reitores e Diretorias são
muito experientes, parceiros e “conectados” com as mudanças e evoluções que o
ensino superior tem sofrido”, ressalta. Ela
destacou a ampla participação da Direção
em ações nas mídias sociais, com a produção de vídeos extrovertidos com o Reitor
Carlos Hassel Mendes, o Presidente Ernei
de Oliveira Pina e até mesmo o Conselheiro
Cicílio Alves de Moraes. Kesia Guimarães
cita ainda o apoio dos Departamentos da
Mantenedora e a parceria com o Departamento de Comunicação.
E para quem ainda tem dúvidas sobre onde
estudar, Kesia Guimarães Batista tem um
recado: “a qualidade da UniEVANGÉLICA é comprovada e reconhecida pelo
mercado de trabalho, por isso nossa empregabilidade é tão alta. Ser aluno ou egresso
da UniEVANGÉLICA em um processo
seletivo (emprego) é um diferencial e tanto.
A quantidade de alunos que são contratados
por empresas logo no primeiro período de
curso respalda essa aﬁrmação. Nosso corpo
docente, além de qualiﬁcado, é muito

CEJUSC

experiente e parceiro. Nossa estrutura é
privilegiada e digo com orgulho: em Goiás
não tem nada igual. Aqui nos preocupamos
com a qualidade do proﬁssional que entregamos ao mercado de trabalho e por isso
proporcionamos não apenas um diploma,
mas uma carreira de sucesso ou, como diz
nossa campanha de vestibular: um futuro
de possibilidades. Não posso deixar de citar
o acompanhamento espiritual, emocional e
experiências proporcionadas pelos departamentos de Capelania, UniMISSÕES,
UniATENDER, UniAPI, NAI e diversos
outros. Nossa instituição é completa!”.

EU NO RH NOTÍCIAS

Faculdade Evangélica de Senador Canedo
recebe Centro Judiciário de Solução de Conﬂitos

Mais um benefício para a população de
Senador Canedo e região teve a participação
da Associação Educativa Evangélica (AEE).
Um Centro Judiciário de Solução de

Conﬂitos e Cidadania (CEJUSC) foi
instalado na Faculdade Evangélica de
Senador Canedo (FESCAN), que oferece o
curso de Direito. Juntamente com diversas
autoridades, o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás, Walter Carlos
Lemes, esteve presente na inauguração do
centro judiciário. Participaram ainda da
cerimônia o Presidente da Associação
Educativa Evangélica, Ernei de Oliveira
Pina, o Reitor da UniEVANGÉLICA, Carlos
Hassel Mendes e o Diretor da FESCAN,
professor Leonardo Rodrigues.

RH DE CARA NOVA
Agora, você pode enviar uma foto sua tirada em qualquer mantida da AEE para seleção e
publicação na seção Eu no Rh Notícias. Na área Meu Click, serão publicadas imagens
criativas feitas pelos leitores. Outra novidade é o espaço que será criado para divulgação de
elogios feitos por pessoas ou departamentos na Ouvidoria da instituição.

Selﬁe da colaboradora Valéria Bento.
Ao fundo o novo prédio da Instituição.
Mande seu selﬁe para rhnoticias@unievangelica.edu.br
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MINHA HISTÓRIA

GRUPO DE DESCONTO

Quase 30 anos de AEE
Em março de 1990, Maria D'Abadia de Lima Alarcão
entrou na Associação Educativa Evangélica para ﬁcar
apenas um mês. Ela veio substituir uma funcionária em
férias, mas o que era para durar 30 dias, já vai completar 30
anos.
Abadia, como é conhecida, trabalhou primeiramente
na limpeza e copa. Mas depois de um ano, passou a servir
na telefonia, onde permanece até hoje. “Eu gosto muito da
AEE. Tanto que já vão fazer 30 anos que trabalho na
instituição”, diz.
Perto de aposentar, Abadia é grata a tudo que
aprendeu. “Eu não sabia nada, só tinha trabalhado na
limpeza. Aqui fui aprendendo como trabalhar na telefonia,
os equipamentos foram mudando e fomos nos adaptando.
Nunca pensei em sair daqui e aqui vou ﬁcar até minha Abadia Alarcão
Telefonista AEE
aposentadoria”, conclui.

AÇÕES AOS TRABALHADORES

Recursos Humanos em parceria com Cursos da
AEE promovem ações para os colaboradores

Durante o mês de maio, mês do trabalhador,
várias ações foram desenvolvidas em prol
dos colaboradores da Associação Educativa
Evangélica.
No Centro Universitário de Anápolis –
U n i E VA N G É L I C A e n a F a c u l d a d e
Evangélica de Ceres a participação dos
colaboradores foi intensa. Os trabalhadores
puderam fazer:
Ÿ Proﬁlaxia Dentária, oferecida pelo curso
de odontologia;
Ÿ Terapias alternativas - ventosa, auriculoterapia e shiatsu, realizadas pelos cursos
de Fisioterapia;
Ÿ Aferição de pressão, exame de glicemia,
IMC e Exame de Tireóide, oferecidos

!

pelo curso de Medicina
Palestras;
Orientações sobre técnicas de Saúde
Bucal, dentre outras
Mais de trezentas pessoas foram atendidas no
total. O assistente de controle de acesso,
Reinaldo Alencar, aproveitou a chance para
cuidar dos dentes. “É muito importante este
tipo de ação. Uma bela iniciativa que deveria
inclusive acontecer mais vezes. O atendimento foi muito bom, tanto da recepção
quanto dos alunos. Estou muito satisfeito”,
disse.
Todas as ação se estenderam também para as
demais mantidas da AEE.

10% de desconto para funcionários da AEE

(62) 9 9184 9021
Rua Guimarães Natal, 618, Maracanã - @asarela.boutique

Ÿ
Ÿ

FIQUE ATENTO
Atenção ao horário de funcionamento do Almoxarifado na
Central de Suprimentos, para retirada da Cesta Básica.
07:00 às 17:30 - De segunda a quinta-feira.
07:00 às 16:30 - sexta-feira.

Desconto de 10% no cardápio.
Avenida Brasil Norte n° 1120 - Cidade Jardim
Anápolis GO - Fone: (62) 9 8241 0720

RH Notícias - Expediente
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.
Presidente da AEE: Ernei de Oliveira Pina
Diretor Administrativo: Lúcio Boggian
Diretora Financeira: Cida Pereira
Encarregada de RH: Lusvera Silva
Analista de RH: Bruna Assenção
Jornalistas: Felipe Homsi e Ana Cláudia Oliveira
Departamento de Comunicação: Larissa Mello e Ricardo Alves
Fotos: Mauro Sérgio - Gleydson Isecke - Nediel Badaró
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CURIOSIDADES

Evento para
prevenir drogas

O UniVIDA promoveu no último dia 29 de
maio uma ação para fazer um alerta sobre as
drogas. A ação também abriu as comemorações do Programa UniVIDA, que neste ano
completa 20 anos.
O Colégio Couto Magalhães participou
apresentando os atletas do time campeão de
basquete. Além disso, uma aluna do 3º ano
do Ensino Médio leu uma redação que fala
com bastante clareza sobre o tema.

Centro-Oeste
de Natação

Quem entra no Prédio Central da Associação
Educativa Evangélica muitas vezes nem
percebe os pilares que dão sustentação à
estrutura. Mas, observando com atenção, é
possível identiﬁcar que os pilares formam o
número VII em algarismos romanos.
E por que sete? A ideia é muito antiga, veio
da época da fundação com o Rev. Arthur
Wesley Archibald e é uma referência ao
Conselho de Administração da AEE,
formado por sete membros.
“O Rev. Archibald era um homem muito
inteligente. Então, pra ele, esses símbolos
seriam notados sem precisar de muita
explicação”, conta o Segundo Tesoureiro do
Conselho de Administração, Dr. Djalma
Maciel de Lima.
Aliás, o número sete está em vários símbolos
da AEE, inclusive no logotipo, criado há

INCLUSÃO SOCIAL
A UniEVANGÉLICA recebeu o Festival
CBDA/Correios Centro-Oeste de Clubes
de Natação, promovido pela Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos
(CBDA). O evento esportivo reuniu
crianças de 8 a 12 anos, em provas de 50 até
400 metros. A Uni ﬁcou em primeiro lugar
na categoria mirim, segundo na Petiz e em
segundo lugar geral da competição.

Basquete

A equipe de basquete juvenil do Colégio
Couto Magalhães foi campeã da fase
regional dos jogos escolares da juventude.
O time jogou contra a equipe da escola de
Jaraguá em Goianésia. A vitória classiﬁca o
time para a próxima fase estadual que será
em Morrinhos, entre os dias 28 e 30 de
junho. Parabéns aos nossos atletas.

mais de 20 anos. Cada risco do logotipo
signiﬁca um membro da assembleia, se
observarmos bem, veremos três conjuntos
com sete riscos cada. Sua soma representa os
21 membros da assembleia.
Outra referência ao número sete está no
brasão em comemoração aos 70 anos da
AEE. Cada estrela faz referência a uma
década e aos sete membros do Conselho de
Administração.
São histórias curiosas da AEE, que fazem
parte da rotina dos colaboradores e que
muitas vezes, não estamos atentos para
percebê-las.
Se você conhece alguma história curiosa da
instituição, mande pra gente:
rhnoticias@unievangelica.edu.br.
Queremos compartilhar com todos os
colaboradores.

CONVITE

A Associação Educativa Evangélica é uma
empresa inclusiva que emprega diversos
colaboradores com algum tipo de deﬁciência. Por isso, o RH Notícias vai dedicar uma
seção do informativo para a inclusão e começamos pelo alfabeto em libras.
Aprenda e se relacione!

No dia 17 de junho, às 20h00, a Associação
Educativa Evangélica (AEE) será homenageada pelos seus 72 anos, em cerimônia que
será realizada na Assembleia Legislativa do
Estado de Goiás e que foi proposta pelo
deputado estadual Antônio Roberto Gomide.
Convidamos todos os colaboradores a
participarem desta importante sessão
solene!
SESSÃO SOLENE – HOMENAGEM
AOS 72 ANOS DA AEE
Data: 17 de junho
Horário: 20h
Local: Plenário Getulino Artiaga –
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

