
No dia 7 de setembro celebramos a Independência do Brasil. Uma comemoração que existe 
desde o Primeiro Império e acontece para lembrar o dia em que o país se tornou 
independente de Portugal, em 1822. Nas escolas, é um momento esperado por alunos e 
professores. De acordo com o Diretor do Colégio Couto Magalhães em Anápolis, Prof. 
Paulo Santos, comemorar a Independência é também uma forma de resgatar o patriotismo. 
“Eu acho que incentivar o patriotismo colabora inclusive para a formação do respeito. 
Porque quem respeita os símbolos e as autoridades, quando volta pra sociedade, respeita 
também as leis e as diretrizes”, explica. Além disso, a comemoração ajuda na construção 
da identidade. “O que me define como brasileiro ou como latino americano ou como 
anapolino? O amor ao patriotismo ajuda na construção dessa identidade”, diz. E a 
comemoração na escola acontece durante toda a semana. É a Semana da Pátria, onde 
diferentes eventos acontecem para todas as turmas, desde a Educação Infantil até o 
Ensino Médio. 

mês da pátriamês da pátria
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A história do Prof. Marcos Argolo com a Associação Educativa Evangélica 
começou em 1968, quando tinha apenas 20 anos. Ele foi convidado para dar 
aulas de Educação Física no Colégio Álvaro de Melo, em Ceres. Na época 
pertencia à Força Aérea brasileira e não teve dúvidas quando precisou esco-
lher. “Percebi que tinha nascido para trabalhar com educação”, revela. E a 
escolha foi certeira. Nesses 51 anos na instituição, o Prof. Marcos Argolo já 
foi professor, diretor e até membro do Conselho Administrativo. 
Foi Diretor do Colégio Álvaro de Melo e do Colégio Couto Magalhães, em 
Anápolis, onde ficou de 1992 a 1997. “Durante minha gestão no Couto Aná-
polis, chegamos a mais de dois mil alunos”, diz. Em 2015, foi convidado a 
assumir a Direção Geral dos Colégios Integrados. Na época fazia parte do 
Conselho Administrativo da AEE como 2º secretário. Resolveu aceitar o 

desafio e hoje comemora quase uma vida toda trabalhando com educação. “São 51 anos de vida acadêmica. Me 
formei e me pós-graduei. Abri mão de ser oficial militar e Deus me abençoou ricamente. Toda minha trajetória de 
sucesso foi aqui”, conta entusiasmado. E o legado continua. Com orgulho, o Prof. Marcos Argolo conta que dos três 
filhos, dois moram na Austrália e o outro, Eduardo Argolo, também é professor na UniEVANGÉLICA. Dos três netos, 
dois estudam no Colégio Couto Magalhães, em Anápolis. “A AEE me proporcionou crescimento em todos os sentidos. 
Inclusive crescimento espiritual. Aqui aprendi a levar a Palavra através do ensino”, conclui.

��������������MINHA HISTÓRIA Mais de meio século na AEE

Desde 2015, a UniEVANGÉLICA promove o Projeto 
Universidade Aberta da Pessoa Idosa – UniAPI, que 
tem como foco central a pessoa idosa e sua inserção 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. O 
Projeto é realizado em parceria com os cursos de 
graduação e pós-graduação do Centro Universitário, 
contribuindo assim para o aprendizado e formação 
dos acadêmicos.
Pela natureza acadêmica, sociocultural e de extensão 
universitária,  esse projeto permite à UniEVANGÉLICA 
abrir suas portas para um segmento da população 
sedento de oportunidades e atualização. O UniAPI é 
também um espaço de convivência social e aquisição 
de conhecimentos voltados para o envelhecimento 
sadio e digno. Além disso, os participantes convivem 
com pessoas mais jovens, contribuindo para o 
enriquecimento afetivo e intelectual de ambos os 
lados, propiciando a socialização das experiências de 
vida e produção do saber. 

O UniAPI abre semestralmente vagas gratuitas para 
pessoas com mais de 60 anos que tenham interesse 
nas mais diversas oficinas, atividades terapêuticas, 
atividades esportivas e culturais. Esse semestre o 
projeto possui mais de 250 idosos matriculados que 
circulam em diferentes espaços do Campus. 
A iniciativa do projeto é do Centro Universitário de Aná-
polis – UniEVANGÉLICA em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Anápolis e o apoio da TV Anhanguera 
Anápolis. 
O projeto conta com a participação de voluntários para 
a oferta de oficinas. Caso você tenha interesse em 
desenvolver um trabalho conosco, favor entrar em 
contato pelo ramal (6787) – Profa Dra Viviane Lemos. 
Contamos com seu apoio! Em caso de intercorrência 
com algum dos idosos do projeto, entrar em contato 
primeiramente com o SAMU – 192 e posteriormente 
com a secretaria do UniAPI (3310-6659) para que os 
familiares possam ser contatados.

Atividades diversificadas atraem idosos para o UniAPI

Marcos Argolo
Diretor dos Colégios Integrados
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Presente desde a raiz e nascimento da AEE, o papel 
da Capelania é essencial, afinal a instituição nasceu 
para servir a população local com ensino de qualidade 
embasado na Espiritualidade Cristã. Por isso, ela está 
presente em todas as mantidas da instituição. “A Cape-
lania atua para que essa espiritualidade seja viva, 
visível e permeie cada relação, reflexão e ação da 
AEE”, 
explica o capelão institucional, Pr. Heliel Gomes de 
Carvalho. A Capelania Institucional tem o papel de 
servir alunos, professores e colaboradores com 
reflexão e apoio fundamentados na cosmovisão cristã. 
Para isso, desenvolve uma série de ações:

• Aconselhamentos;
• Visita em hospitais ou em casa;
• Reflexão em pequenos grupos;
• Organização do ComVocAÇÃO e eventos para 
alunos e colaboradores;
• Apoio e treinamento de alunos na liderança de 
pequenos grupos;
• Treinamento em discipulado;
• Devocional nos eventos institucionais;
• Formação de um grupo de professores para 
trabalhar a integração entre a fé a ciência.

Todos os pequenos grupos são abertos. A Capelania 
também está de portas para quem precisar de um 
aconselhamento. Mas viver a confessionalidade não é 
só papel da Capelania. É dever de todos. “A confessio-
nalidade ou espiritualidade não deve ser dissociada da 
vida. O atendimento, a prestação de serviço, as 
conversas e tudo que fazemos precisa refletir o amor 
de Deus pelo ser humano. Outra forma de falar a 
mesma coisa é dizer que precisamos refletir Jesus em 
tudo que somos e fazemos. O maior e melhor desafio 
da vida é olhar pra Cristo e imitá-lo no nosso dia-a-dia”, 
conclui o Pr. Heliel.

ESTÁ NA BÍBLIA

Quem planeja com cuidado
tem fartura. Mas...

...o que é apressado acaba
passando necessidade.

Está na Bíblia! Provérbios 21:5

Você já leu
sua Bíblia hoje?

Já? Parabéns!
Ainda não?

Não perca
mais tempo.

Leia a Bíblia e
enriqueça

espiritualmente.

��������������MEU DEPARTAMENTO

CURIOSIDADES

A antiga Faculdade de Direito de Anápolis – FADA abrigou o 
primeiro prédio da hoje gigante UniEVANGÉLICA. 
Inaugurada em maio de 1968, a FADA entrou para a história 
como o primeiro curso de Direito do interior de Goiás. 
Por aqui, passaram personalidades importantes, que hoje 
são promotores, juízes e grandes advogados. 
O curso de Direito de Anápolis completou esse ano 51 anos 
de história e ainda hoje é referência para cerca de 1500 
alunos que estudam aqui. 

FADA abrigou primeiro prédio 
do Centro Universitário

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.
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Egressos da Turma de Direito de 
1975 se reúnem para comemorar 
44 anos de formados. Eles se 
reuniram na manhã do dia 23 de 
agosto, na UniEVANGÉLICA. Emo-
cionados, compartilharam histórias 
e mataram saudades.

Um reencontro emocionante 
pra ficar na história

ACONTECEU

O Deputado Federal João Campos participou no 
dia 15 de agosto da Aula Inaugural do curso de 
Pós-Graduação em Políticas Públicas sobre 
Drogas. O Vice-Presidente do Conselho Adminis-
trativo da AEE, Dr. Cicílio Moraes, participou da 
palestra. Durante a palestra, o deputado falou 
sobre a importância do trabalho voluntário e voca-
cional para o sucesso das políticas públicas sobre 
drogas. O deputado também disse que o governo 
precisa fazer parcerias com os trabalhos já exis-
tentes para fortalecer as comunidades terapêuti-
cas, uma vez que o trabalho desenvolvido pelas 
comunidades é feito com muita dificuldade.

João Campos participa de Aula Inaugural
PÓS-GRADUAÇÃO

CIPA realiza 
relatório para 
segurança em 
laboratórios
Membros da CIPA realizaram, 
juntamente com o departamento 
de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT), durante o 
mês de agosto um roteiro de visita 
aos laboratórios básicos da área 
da saúde da unidade. O intuito da 
visita foi tanto de  conhecer as 
dependências físicas, suas 
metodologias de uso para o 
ensino prático de graduação e 
pós-graduação, quanto avaliar os 
riscos existentes nesses 
ambientes laboratoriais. 
Com as informações em mãos, a 
CIPA irá propor adequações das 
normas e práticas de segurança 
existentes, tornando-as compatí-
veis para a prevenção de 
acidentes e para a promoção da 
melhoria da saúde dos 
colaboradores e alunos. Outros 
espaços também serão visitados 
pela equipe.

SEGURANÇA DO TRABALHO

A Secretária Nacional da Família, do 
Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, Dra. Angela 
Gandra Martins participou da Aula 
Magna do curso de Direito. Ela rece-
beu uma homenagem das mãos do 
1º Tesoureiro do Conselho Adminis-
trativo da AEE, Dr. Augusto Ventura.

Secretária Nacional da 
Família em Aula Magna

SENADOR CANEDO

Pastores da cidade de Senador 
Canedo e região participaram na 
manhã do dia 19 de agosto de um 
café da manhã na instituição. 
O encontro teve o objetivo de 
apresentar a FESCAN aos 
pastores.

Pastores participam de 
reunião na FESCAN


