
BRIGADA DE EMERGÊNCIA
Curso promove capacitação para colaboradores

Estar preparado para prestar os primeiros socorros e realizar atendimento 
emergenciais em princípios de incêndios. Esta é a principal função do curso da 
Brigada de Emergência, oferecido pelo Departamento de Segurança do Trabalho, 
em parceria com o Corpo de Bombeiros. 
Durante o curso, os brigadistas recebem aulas teóricas e aulas práticas. Depois de 
passar por todas as etapas, estarão preparados para responder a situações 
inesperadas e emergenciais. Durante um dia inteiro de curso, passaram por aulas 
práticas para aprenderem a controlar incêndio e fazer atendimento de primeiros 
socorros. Com isso, estarão preparados para atender alunos, colaboradores e a 
comunidade em geral. Colaboradores de todos os setores da instituição estão 
envolvidos com o projeto e serão os brigadistas da AEE. 
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MANTENEDORA E
SUAS MANTIDAS

“Eu aprendi tudo que sei aqui 
na AEE”, diz Ney. 

Dedicação e amor pelo trabalho. Assim, 
podemos de�nir o colaborador da AEE José 
Carlos Alves Perônico, o Ney. Ele entrou na 
Associação Educativa Evangélica em 1978 
como motorista de ônibus. Hoje é o Encarrega-
do dos Departamentos de Transportes, Obras e 
Manutenção. 
“Eu aprendi tudo que eu sei aqui na Instituição. 

Isso aqui pra mim é um sonho. Quando eu olho 
para toda essa estrutura, eu me emociono ao 
pensar que estou por trás de cada construção 
dentro da AEE e da UniEVANGÉLICA. Quando eu 
cheguei aqui, só existia o bloco A. E eu, junto 
com outros pro�ssionais, ajudei a colocar cada 
tijolo destes prédios”, diz emocionado.  
Antes mesmo de trabalhar na AEE, Ney já tinha 
um relacionamento de admiração pela institui-
ção. Isso, porque entregava leite e carne para o 
internato. Foi no Couto Magalhães que ele 
conheceu a esposa, com quem está casado há 
quase 40 anos. Os dois �lhos também estuda-
ram aqui e hoje, a neta mais velha cursa o 1º ano 
do Ensino Médio. 
“Parece que no meu sangue corre Associação 
Educativa Evangélica. Eu não sei explicar. Eu 
tenho amor demais por isso aqui”, reforça. Aos 
62 anos, Ney já pensa no dia em que vai ter que 
parar de trabalhar. “Vai ser uma decisão difícil, 
porque eu não venho aqui pra ganhar dinheiro. 
Eu trabalho porque tenho amor pelo que faço. E 
no dia que eu for parar, quero agradecer por 
tudo que o Conselho e todos aqui �zeram por 
mim”, diz. 
Um exemplo de vida e dedicação para todos. “O 
importante é você fazer as coisas difíceis se 
tornarem fáceis. E como fazer isso? Trabalhando 
com amor. As pessoas que estão entrando no 
trabalho, devem ter amor e dedicação pelo que 
fazem. O resto é consequência”, conclui. 

RH Notícias
Expediente

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

Departamento de Eventos: Larissa Mello
Diagramação: Ricardo Alves

Fotos: Mauro Sérgio - Eduardo Coelho - Nediel Badaró 

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.

MINHA HISTÓRIA

Ney
Encarregado de Transportes,
Obras e Manutenção

CURIOSIDADES

Local: Auditório Carlos Mendes - Bloco E

CRONOGRAMA

11/11/2019
15h  Abertura: Palavra do Presidente da 

CIPA / Capelania
15h20  Batizado e apresentação da equipe 

Brigada de Emergência
15h30  Palestra: " Controle e Manejo do Estres-

se no ambiente de trabalho" Psicóloga 
Renata Thomaz

16h  Encerramento

12/11/2019
15h  Abertura - Palavra do Presidente da 

CIPA / Capelania
15h20  Apresentação da equipe Brigada de 

Emergência
15h30  Palestra "Biossegurança e DST"
16h00  Encerramento
 Participação da UNIMED

13/11/2019
15h  Abertura - Palavra do Presidente da 

CIPA/ Capelania
15h20  Apresentação da equipe Brigada de 

Emergência
15h30 Palestra "Conversando sobre drogas - 

Um olhar físico e social" Participação: 
Pr. Roberto Alves 

16h  Encerramento
 Participação da PLAMHEG

14/11/2019
 Capacitação sobre Alcoolismo e 

Tabagismo - Plataforma EAD.

PREVENÇÃO E AÇÃO PODEM SALVAR VIDAS

sipat 2019

Foi no dia 31 de março de 1947, que um grupo 
de visionários, com representantes das igrejas 
Batista, Presbiteriana Independente, Presbiteria-
na e União Evangélica Sul Americana assinaram 
um acordo e criaram a Associação Educativa 
Evangélica. 
A ideia desde sua criação era contribuir com a 
educação de crianças, jovens e adultos da região 
de Goiás. Naquela época, o Colégio Couto 
Magalhães já existia (foi fundado em 1932) e o 
Colégio Álvaro de Melo, em Ceres nasceu 
poucos meses depois da fundação da AEE. 
Em 1961, nasceu a Faculdade de Filoso�a 
Bernardo Sayão, que se transformou anos mais 
tarde nas Faculdades Integradas: abrangendo 
também a Faculdade de Direito de Anápolis, a 
Faculdade de Odontologia João Prudente e a 
Faculdade de Filoso�a do Vale de São Patrício. 
Os anos passaram e a história da AEE só cresce. 

Hoje, nos seus 72 anos de história, a AEE é a 
mantenedora de um centro universitário, seis 
faculdades e três colégios. São mais de 16 mil 
alunos estudando em uma de suas mantidas.

AEE
Colégio Couto Magalhães – Anápolis
Colégio Couto Magalhães – Goianésia
Colégio Álvaro de Melo - Ceres
Centro Universitário de Anápolis – Campus 
Rev. Arthur Wesley Archibald
Centro Universitário – Campus Ceres
Faculdade Evangélica Raízes
Faculdade Evangélica de Goianésia
Faculdade Evangélica de Jaraguá
Faculdade Evangélica de Ceres
Faculdade Evangélica de Rubiataba
Faculdade Evangélica de Senador Canedo
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VOLUNTARIADO

Programa Voluntariado surge para
potencializar ações de cidadania

UniEVANGÉLICA inaugura maior
Estacionamento Solar do país

O Programa Voluntariado é novo, nasceu em 
2019 no Centro Universitário de Anápolis. 
Ligado à Coordenação de Extensão, surgiu 
com o objetivo de expandir a cultura do 
voluntariado. “O voluntariado é bem pratica-
do em Anápolis e na Associação Educativa 
Evangélica – AEE. Nosso desejo é potenciali-
zar e canalizar essas ações”, explica a coorde-
nadora de projetos sociais, Jamille Narciso 
dos Reis Bezerra.
“Estarmos ligados à extensão universitária, e 
o setor está sendo gerido a partir dos princí-
pios confessionais. Dessa forma, também 
estamos ligados à Capelania e UniMISSÕES. 

Nosso maior objetivo é poder contribuir 
para uma transformação das mentalidades 
e, assim, impulsionar um engajamento 
social consciente”, explica Jamille.
O Programa Voluntariado irá funcionar em 
uma plataforma digital, onde Organizações 
Sociais Civis (OSCs, ONGs e a�ns) poderão 
ofertar suas demandas. Os voluntários 
poderão, através da plataforma, se candida-
tar as vagas disponíveis. “Nosso desejo é 
somar forças com as instituições que já dão 
uma contribuição social para a comunidade 
Anapolina”, acrescenta. 

A noite de sexta-feira, 04 de outubro, foi memo-
rável para o Centro Universitário de Anápolis – 
UniEVANGÉLICA. Com a presença do Governa-
dor do Estado, Ronaldo Caiado, do Prefeito 
Roberto Naves, dos presidentes da Enel Brasil e 
Enel Distribuição Goiás, Nicola Corugno e José 
Luís Salas e diversas outras autoridades munici-
pais e estaduais, foi inaugurada a Usina Fotovol-
taica Urbana, instalada no estacionamento do 
Centro Universitário. 
É o maior estacionamento solar do país, com 
capacidade para quase 700 veículos. O 1º Tesou-
reiro do Conselho de Administração da AEE, 
Augusto Ventura, o Reitor da UniEVANGÉLICA, 
Carlos Hassel Mendes e o Diretor Administrativo 
da AEE, Lúcio Boggian, falaram em nome da 
UniEVANGÉLICA. 

O Diretor Administrativo da AEE, Lúcio Boggian, 
falou de todo processo que culminou na Usina 
Fotovoltaica. “O estacionamento solar foi projeta-
do para atender 80% do consumo de energia 
elétrica do Centro Universitário com tecnologia 
moderna de  monitoramento da geração em real 
time. Com certeza é uma das usinas mais moder-
nas do país ”, disse.
O Reitor Carlos Hassel Mendes falou da impor-
tância acadêmica da usina. “A ideia é que esse 
complexo vire um laboratório para pesquisas de 
cursos de engenharia elétrica, engenharia da 
computação, arquitetura e urbanismo e mestra-
do em Ciências Ambientais”, ressaltou. 
A usina tem capacidade de 1 MWp, energia 
su�ciente para abastecer até 1.500 casas popula-
res.  

Seminaristas ajudam
no desenvolvimento
da visão confessional

Desde 2015, o Projeto Acolhimento é uma 
realidade na Capelania Institucional da 
Associação Educativa Evangélica – AEE. O 
programa oferece oportunidade de 
estágio para seminaristas. Hoje a instituição 
conta com a ajuda de oito seminaristas 
(Seminário Presbiteriano Renovado, 
Seteceb e Seminário Presbiteriano Brasil 
Central). 
Os seminaristas ajudam no desenvolvi-
mento das tarefas primárias, como a de 
realização de devocionais. Só em Anápolis, 
a Capelania realiza por semana 35 devocio-
nais. “Ao mesmo tempo que eles ajudam 
com essas tarefas da capelania, aprendem 
a se comunicar com o público plural”, 
explica o pastor Heber Moreno. 
De acordo com o Capelão Institucional, Pr. 
Heliel Gomes de Carvalho, a oportunidade 
de estágio para os seminaristas é muito 
importante no desenvolvimento ministe-
rial. “O principal ganho é tirar a gente do 
gueto. Conversar com pessoas fora da zona 
de conforto. Se você quiser alcançar os não 
alcançados, comece a conversar com eles 
na linguagem deles”, explica. 

“A questão de conhecer 
uma realidade fora do 
seminário é primordial. 
Para o meu ministério, 

essa experiência vai ser 
essencial”.

Jonathas Vilar Bon�m – 
SETECEB

“Já são dois anos de 
estágio e acho muito 
importante a questão 
das devocionais, 
porque nos traz uma 
abrangência muito 
grande de como lidar 
com diversos públicos. Nós 
aprendemos muito com as pessoas”.
Guilherme Herculano Silva – Seminário 
Presbiteriano Renovado
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ACONTECEU

A ciência ao alcance de todos
Alunos da Escola Municipal Modelo de Cocalzi-
nho de Goiás participaram durante os dias 26 e 
27 de setembro da I Feira de Ciências e Meio 
Ambiente do município de Cocalzinho, que 
teve como tema “Experiências e Tecnologia”. 
A feira foi realizada pelo Programa de Pós-Gra-
duação em Sociedade, Tecnologia e Meio 
Ambiente – PPSTMA da UniEVANGÉLICA, em 
parceria com o Projeto Agnes Wadell Chagas e 
a Prefeitura Municipal de Cocalzinho. 

Nova sede do Criar e Tocar
Desde o dia 10 de outubro, os alunos do Projeto 
Criar e Tocar – unidade UniEVANGÉLICA estão 
com espaço novo. “Esse espaço signi�ca a 
valorização do Projeto Criar e Tocar”, disse a 
Coordenadora do Projeto Criar e Tocar, Profa. 
Marisa Espíndola. 
O novo espaço conta com salas de aulas 
modernas, auditório e cozinha própria para os 
alunos do projeto. “Desse modo nós vamos 
disseminando a arte musical por toda cidade 
de Anápolis”, acrescentou Marisa. 

Prof. João Asmar é homenageado 
O advogado, jornalista e professor João Asmar 
recebeu durante uma sessão solene realizada 
pelo Conselho Acadêmico Superior da 
UniEVANGÉLICA o título de Professor Emérito. 
A concessão do título de Professor Emérito é 
uma das maiores outorgas honorí�cas do 
Centro Universitário concedidas a docentes. 
Quase 90 anos e uma memória invejável. João 
Asmar recebeu emocionado a homenagem ao 
lado de familiares e amigos. O Governador  
Ronaldo Caiado participou da Sessão Solene.  

FUNEV

UPA com perfil Pediátrico recebe melhorias diárias
O contrato de gestão da FUNEV com a UPA com 
per�l Pediátrico foi assinado em 22 de julho de 
2019. E de lá pra cá, já é possível avaliar positiva-
mente essa parceria. “A unidade é uma iniciativa 
nova, caracteriza-se por ser a 1ª Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) da Região Centro 
Oeste com per�l Pediátrico, com atendimentos 
de urgência e emergência, 24 horas por dia, com 
vocação de acolher e atender a todos os usuários 
que buscarem assistência”, explica o diretor 
executivo da FUNEV, João Pedro dos Santos 
Pereira.
Durante esses três meses de gestão, já foram 

realizados mais de 38.000 atendimentos e proce-
dimentos, e a unidade tem se apresentado como 
referência de atendimento Pediátrico no Muníci-
pio de Anápolis, com a participação de uma 
equipe multidisciplinar comprometida. 
“Avaliando os caminhos que Deus tem permitido 
a FUNEV percorrer, é importante mencionar um 
versículo que tem fortalecido a Gestão ao longo 
dos anos: Salmos 1:3 – Pois será como a árvore 
plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu 
fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e 
tudo quanto �zer prosperará”, �naliza João Pedro.


