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Todos os pais são importantes e a Associação Educativa Evangélica
não poderia deixar de homenageá-los.
Queremos através desta bela imagem, homenagear todos os pais da instituição. A foto do
nosso colaborador Zavan Carlos, encarregado da Tesouraria, juntamente com seus filhos
Augusto Carlos de Morais e Bárbara Cássia de Morais mostra o companheirismo, a sintonia
e o amor que deve haver entre pais e filhos. A todos os pais da AEE, os nossos sinceros
votos de Feliz Dia dos Pais!

Falar que o pai também é responsável pelo cuidado dos filhos pode até parecer redundante nos dias de hoje. Mas até muito pouco
tempo, era comum que os cuidados com as crianças fossem responsabilidade exclusiva das mães. Hoje, isso mudou. Ainda bem...
Segundo diversos autores da psicologia, a ausência masculina pode produzir conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo
da criança e acarretar distúrbios de comportamento. E no mês dos pais, deixamos aqui algumas dicas para todos os papais:

Seja proativo e compartilhe as tarefas com a mãe,
desde o nascimento da criança
Participe da rotina da criança
Aprenda junto e proporcione estímulos de qualidade
Converse e estimule o diálogo
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ESTÁ NA BÍBLIA
O PAI QUE TEM UM FILHO
CORRETO E SÁBIO FICARÁ MUITO
FELIZ E SE ORGULHÁ DELE.

FAÇA QUE O SEU PAI SE ALEGRE POR CAUSA
DE VOCÊ. DÊ À SUA MÃE ESSE PRAZER.
ESTÁ NA BÍBLIA! Provérbios 23:24-25

TOME NOTA
VOCÊ JÁ LEU SUA BÍBLIA HOJE?
JÁ? PARABÉNS! AINDA NÃO?

NÃO PERCA
MAIS TEMPO
LEIA A BÍBLIA E
ENRIQUEÇA A
ESPIRITUALIDADE.

Resultado da Pesquisa
Uniformes Administrativo

Feminino

Opção 1

Vestido Gabardine

12,7%
21,2%
37,1%

Opção 2

Calça Social + Blusa Gabardine
(Gola igual vestido, cintura mais aberta)
Opção 3

29%

Calça Social + Blusa Polo
Opção 4

Calça Social + Camisete manga curta

GENTILEZA
GERA
GENTILEZA
         
     
                  
          
  
             
          
                     
 
          
1. Quando chegar ao ambiente de trabalho, cumprimente seus colegas.
2. Exerça sempre a colaboração. Quando o assunto é a empresa em que
trabalhamos, não existe essa história de que “o problema não é meu”, mas
sim, o “problema é nosso”.
3. Use sempre as palavras mágicas: Com licença! Por favor! Obrigado (a)!
4. Evite se comunicar no imperativo. Por exemplo: Faça agora! Você está
errado(a)! Não faça isso! Cale-se!
5. Ao discordar do seu colega, procure apresentar sua posição e seus argumentos de forma adequada. Gritar, fazer piadas ou agir de forma agressiva
não vai ajudar na sua persuasão.
6. Pergunte as pessoas como elas gostariam de ser chamadas. Jamais dê
apelidos as pessoas.
7. No trabalho, exercemos um papel profissional e social. Precisamos nos
relacionar bem com todos a nossa volta, sem exceções.
8. Cuidado ao fazer brincadeiras, piadas ou comentários intimistas no
ambiente de trabalho. Sem perceber você pode estar ofendendo alguém.
9. Gentileza e excesso de contato são coisas bem diferentes. Lembre-se de
que nem todas as pessoas apreciam abraços apertados e beijos no rosto.
10. No dia do aniversário do(a) colega jamais esqueça de externar os seus
cumprimentos. E se tiver confraternização, participe!

Masculino
29,2%

Opção 1

Camisa Social Manga Curta + Calça Social
Opção 2

34,8%

Camisa Manga Longa + Calça Social
36%

Opção 3

Camiseta Polo + Calça Social

Presidente da
FAPEG visita AEE

No último dia 19 de junho, o presidente da
FAPEG, Dr. Robson Domingos Vieira, esteve em
reunião com alguns representantes da AEE e
aproveitou a visita para conhecer o prédio em
construção da sede da CEPInova – Centro de
Excelência em Pesquisa e Inovação da
UniEVANGÉLICA.
A visita em todos os andares do prédio evidenciou os investimentos da instituição nas áreas
da pesquisa e inovação. E também reforçaram
os acordos de parceria entre a FAPEG e a
Associação Educativa Evangélica, no que se
refere aos projetos de fortalecimento de
colaboração para que a pesquisa e inovação
em Anápolis seja um diferencial, envolvendo
nessa parceria, o setor produtivo da cidade.
"Esse encontro foi fundamental pois evidencia
o papel da pesquisa e inovação no projeto de
desenvolvimento institucional do Centro
Universitário de Anápolis. O apoio da reitoria e
os investimentos e confiança da mantenedora
foram evidenciados e elogiados pelo
presidente Robson e sua equipe. Para nós,
pesquisadores, também foi uma oportunidade importante de apresentar para a Fundação
de Amparo à Pesquisa de Goiás, o que tem
sido realizado pela UniEVANGÉLICA, e
também as nossas potencialidades”, reforçou o
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária, Dr. Sandro Dutra.
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Pontos de encontro e rotas de fuga
Medidas geram mais segurança na AEE

Oferecer mais segurança aos colaboradores,
visitantes e comunidade acadêmica em caso
de situações de risco. Este é um dos objetivos
do Plano de Atendimento de Emergência
(PAE), que está em fase de implantação na
instituição. Algumas medidas já foram implementadas, sempre com objetivos tratar,
neutralizar e/ou minimizar qualquer impacto a
pessoas ou patrimônio dentro da Instituição.
Uma das novidades é a instalação de placas
indicativas em locais estratégicos da instituição, com o objetivo de sinalizar a existência de
pontos de encontro. Em situações que coloquem a comunidade acadêmica em risco, como
no caso de incêndios, sirenes são acionadas e os colaboradores são direcionados para rotas de
fuga específicas a partir dos pontos de encontro que funcionam como locais de evacuação.

CURIOSIDADES

Quem foi o reverendo Archibald?

O reverendo Arthur Wesley Archibald foi um
personagem histórico da Associação Educativa Evangélica que contribuiu para lançar as
bases da criação e desenvolvimento da AEE.
Já na década de 1930, o Colégio Couto
Magalhães se tornava referência no ensino
em Anápolis e região. Após permanecer em
São Paulo por certo tempo, Rev. Archibald
chegou a Anápolis com sua família no ano
de 1937, onde contribuiu para o crescimento desta instituição de ensino. Foi professor
de inglês e matemática no Couto, que estava
sob a direção do professor Antônio de Oliveira Brasil. No ano de 1947, Arthur Wesley Archibald
assumiu a administração do Colégio Couto Magalhães e, em 1948, tornou-se o diretor da
instituição. Conduziu o processo de fundação da Associação Educativa Evangélica. No dia 31
de março de 1947, juntamente com outros membros fundadores, assinou o livro de atas da
assembleia que criava oficialmente a AEE. Visionário, apresentou um projeto para a criação da
Universidade Evangélica de Anápolis, sonho que permanece até hoje e que em breve se tornará realidade. Em sua homenagem, o Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA foi
nomeado Campus Arthur Wesley Archibald.

Inventário para avaliar o patrimônio
da AEE

A partir deste mês, a AEE realiza em todas as mantidas o Inventário do Ativo Imobilizado, que tem
o objetivo de fazer uma identificação completa dos bens, para saber a
situação, localização e valor de cada bem. “Um levantamento bem realizado reúne as informações corretas, localizações fidedignas e tomadas
de decisões mais assertivas”, explica o encarregado do Departamento
de Patrimônio, Gustavo Henrique da Silva.
Durante realização do Inventário, o auditor de Patrimônio deve
verificar a etiqueta patrimonial, fotografar o bem, coletar as características técnicas, observar o estado de conservação, o regime de uso e
informações de localização, informando desde a cidade/unidade
em que se encontra o item, até o edifício, bloco e a sala em que o
ativo está localizado.
“Contamos com apoio de todos os colaboradores no intuito de
facilitar nosso acesso a todas as dependências da instituição, para
melhor localização e apuração das informações”, conclui
Gustavo.



MEU
DEPARTAMENTO

UniCIETEC

Criado em 2016, o UniCIETEC nasceu
para promover o empreendedorismo e
a inovação. O objetivo do departamento
é aproveitar a capacidade científica,
tecnológica e técnica dos pesquisadores
e do corpo docente da UniEVANGÉLICA
para oferecer oportunidades concretas
e com potencial de fortalecimento do
espírito empreendedor e tecnológico.
O UniCIETEC apoia ideias inovadoras,
apoia pesquisadores e aproxima a
academia do setor empresarial. Atende
toda a comunidade e é uma chance dos
colaboradores usufruirem de tudo que é
oferecido pelo departamento. “Os
colaboradores podem usufruir das
capacitações que são oferecidas, utilizar
o espaço de coworking e esclarecer
dúvidas sobre possíveis ideias inovadoras”, esclarece a coordenadora do
UniCIETEC, Ana Paula Duarte.
Quem tiver alguma dúvida sobre o
departamento, pode enviar email
para:
unicietec@unievangelica.edu.br.
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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.

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: Ana Cláudia Oliveira - Felipe Homsi
Departamento de Eventos: Larissa Mello
Diagramação: Jacqueline Gomes
Fotos: Jacqueline Gomes - Mauro Sérgio - Nediel Badaró

RH Notícias




MINHA
HISTÓRIA
O RH Notícias deste mês homenageia a colaboradora
Ana Paula da Costa Oliveira, que coordena, desde abril
deste ano, os cursos livres de extensão do Centro
Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. Formada
em Direito pela UniEVANGÉLICA e Mestre em Ambiente e Sociedade pela UEG - Campus Morrinhos, ela
anuncia que, a partir de agosto, serão oferecidos cursos
de aprimoramento e aperfeiçoamento profissional
para acadêmicos, servidores e comunidade em geral.
“Estou trabalhando na instituição porque Deus me
direcionou a fazer o processo seletivo para o cargo
que ocupo. Pode parecer estranho, mas é a realidade:
Ana Paula da Costa Oliveira
quando Deus manda eu obedeço”, destaca. Ela afirma
Coordenadora Cursos de Extensão que os valores e missão voltados aos princípios da
palavra de Deus estão entre as características da instituição que mais lhe agradaram. “E
fiquei feliz em estar trabalhando numa instituição que tem momentos de devocional e
sala de oração. Isso foi tão especial pra mim que compartilhei com todos os amigos”,
ressalta. Ela exalta a confessionalidade, a solidariedade e a humildade, tão presentes na
UniEVANGÉLICA.

Congresso de
Acadêmicos de Medicina
do Estado de Goiás

A UniEVANGÉLICA se prepara para
receber o I Congresso de Acadêmicos de
Medicina do Estado de Goiás (CAMEG),
que será realizado nos dias 16, 17 e 18 de
agosto. A iniciativa é resultado da união
dos esforços de professores e acadêmicos, com diversas atividades voltadas à
prática médica. Nas diversas palestras e
oficinas, temas atuais serão apresentados aos participantes. O CAMEG, que
tem o apoio do Diretório Acadêmico
James Fanstone, terá como tema a Medicina Contemporânea: Inovação e Prática
e contará com a participação de
estudantes das diversas faculdades de
Medicina do Estado de Goiás.

Informamos

Desde o dia 19 de julho, a Capelania Institucional funciona em novo
local, de forma provisória. Os atendimentos serão realizados no
bloco B2, sala 411, em frente à Empresa Júnior.
O atendimento telefônico é feito pelos ramais 6775 e 6776.

ACONTECEU

Uma tarde para aprender a salvar vidas

A tarde foi de aprendizado para cerca de 200 pessoas que participaram do curso de Reanimação Cardiorrespiratória – RCP no Parque Ipiranga, no último sábado, dia 29 de junho. As técnicas
de reanimação foram repassadas por acadêmicos do curso de Medicina do Centro Universitário
de Anápolis – UniEVANGÉLICA.
São técnicas simples, mas que podem salvar uma vida. “A gente sempre vê em televisão, filmes
e acha que é fácil. Mas tem toda uma técnica. Então é bom pra poder ajudar caso seja necessário”, diz o jornalista de Brasília, Jorge Luis.
“Numa questão de segundos, você pode salvar uma vida. Tem que conscientizar as pessoas
mesmo. Porque é um gesto de solidariedade”, acrescenta o jornalista.
Os acadêmicos ensinaram o passo a passo para os interessados. O primeiro procedimento em
caso de reanimação é verificar se a pessoa está acordada e se o coração está batendo. Depois é
preciso chamar a emergência, para só depois começar a técnica de RCP. “Até a emergência
chegar é muito importante começar a massagem cardíaca, que tem que ser realizada em uma
superfície dura e com as técnicas corretas”, explica a acadêmica de medicina, Mikaela Aires Ribeiro.
“A gente nunca tinha feito uma ação complexa assim. Nós tivemos várias aulas para conseguir atender a população. É muito importante porque a
qualquer momento, alguém pode precisar”, conta.
O que é RCP?
A Reanimação Cardiorrespiratória é um conjunto de manobras que tem por finalidade garantir a oxigenação dos órgãos quando há uma parada cardíaca. É uma massagem que se feita de forma correta e rápida pode salvar a vida de uma pessoa.
O objetivo do treinamento de RCP com as mãos é fornecer as ferramentas básicas para um socorrista leigo salvar uma vida.

Opção 4

CONPEDI

Professores dos Cursos de Direito da Faculdade Raízes e da UniEVANGÉLICA participaram do XXVIII
Encontro Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI), realizado
em Goiânia de 19 a 21 de junho. O evento teve como tema Constitucionalismo Crítico, Políticas Públicas
e Desenvolvimento Inclusivos.

