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UniEVANGÉLICA é nota 4
na avaliação do MEC
Centro Universitário de Anápolis disputa com UFG e IFG
posição de melhor Instituição de Ensino Superior do Estado*
Pontuação da instituição no Índice Geral de
Cursos (IGC) foi 4 e colocou o Centro
Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA
como uma das melhores de Goiás, entre as
grandes do Estado. Em Anápolis, ﬁcou com a
melhor nota entre todas as avaliadas.
O foco em modernidade, a aplicação de
novas metodologias e a qualiﬁcação do corpo
docente, associados a investimentos em
pesquisa, ampliação dos cursos oferecidos e
contínua melhoria da infraestrutura
representam alguns dos motivos que levaram
o Centro Universitário de Anápolis –
UniEVANGÉLICA a receber posição de
destaque.
A instituição recebeu nota 4 no indicador
avaliado pelo MEC. Segundo o Ministério da
Educação, o índice IGC "é construído com

*IES com mais de 20 cursos avaliados

base numa média ponderada das notas dos
cursos de graduação e pós-graduação de
cada instituição. Assim, sintetiza num único
indicador a qualidade de todos os cursos de
graduação, mestrado e doutorado da mesma
instituição de ensino. O IGC é divulgado
anualmente pelo Inep/MEC, imediatamente
após a divulgação dos resultados do Enade".
Dentre as 20.052 instituições avaliadas foram 23.228 cursos e 4.356 programas
Stricto sensu no total -, pouco mais de 20%
das instituições de ensino superior do país
alcançaram o índice de excelência (nota 4 e
5). A maioria das IESs, 1306 instituições
(63%), ﬁcou com conceito satisfatório (nota
3); 259 (12,6%) obtiveram nota 2 e sete
instituições (0,3%) estão na faixa 1.

Conquista
De acordo com o Reitor da
UniEVANGÉLICA, Carlos Hassel
Mendes, o resultado do IGC é fruto
do trabalho realizado pela
mantenedora da instituição, a
Associação Educativa Evangélica,
que não mediu esforços para que o
Centro Universitário de Anápolis
chegasse a esse nível de
excelência, oferecendo mais de 35
cursos de graduação, 2 Doutorados
e 4 Mestrados, todos devidamente
autorizados pelo MEC e CAPES.
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Fim de férias...
é hora de volta
a rotina
Passar um período em férias é essencial, seja
pelo descanso ou pela oportunidade de sair da
rotina. Ficamos entusiasmados, contando os dias
até o grande momento. Aﬁnal, chega a ser uma
questão de saúde. O senso comum já está bem
informado que o estresse, nutrido por uma vida
sobrecarregada, dá origem a uma imensidade de
problemas físicos e psicológicos. No recesso,
temos um tempo de liberdade das preocupações
rotineiras. Mente e corpo descansados, livres de
coisas como agendas, cronogramas, prazos e
carga-horária. Diminuímos a velocidade, até
quase pisar no freio. Tudo com o objetivo claro de

UniMISSÕES

reequilibrar as energias, nos motivar e preparar
para o próximo ciclo.
No entanto, retomar o ritmo não é uma coisa
tão simples. Nosso sono às vezes não é o
mesmo, nem o nosso humor. Ficamos menos à
vontade em relação aos horários e voltamos a
priorizar as obrigações. Para evitar que a
adaptação do retorno seja estressante, adotar
algumas práticas à rotina, mesmo que no
momento de férias, pode se mostrar bastante
efetivo. Incorporar hábitos que estimulem o bemestar, adequar horários aos poucos e manter a
mente tranquila, mas exercitada, são exemplos

disso.
De volta à rotina, o segredo é tentar ir aos
poucos. Evitar marcar tudo para o primeiro dia,
como reuniões, passagens ou demandas
complexas. Isso ajuda a trazer mais calma ao
tempo, principalmente para resolver coisas que
precisam ser revistas. Trata-se de um bom
momento para organizar mesas, papéis e tudo
mais que possa representar pendências
passadas. Buscar se atualizar sobre o que está
acontecendo no trabalho e acompanhar as
apresentações de cronograma nos estudos
também são atividades recomendadas.

Projeto Eduka + Angola
O último destino foi Huambo/Catchiungo. Foram
realizadas atividades lúdicas com
aproximadamente 600 crianças, reforma da
escola local e um encontro com cerca de 60
professores da região com palestras e oﬁcinas
pedagógicas.
“Voltamos muito cansados, mas extremamente
felizes. Investimos cerca de 13 mil reais naquela
escola e temos a convicção que toda provisão
veio de Deus. Mais uma vez agradecemos o apoio
e esperamos contar com o incentivo e
investimento para o envolvimento de outros
professores, uma vez que nossos laços estão se
estreitando, as responsabilidades aumentando e
os vínculos nos fazendo sonhar juntos”, concluiu
a professora Clê Ferreira.

AEE Notícias - Expediente
Foram 20 dias viajando por vários municípios da
Angola e realizando centenas de atendimentos. A
equipe, composta por 12 pessoas desembarcou
em Luanda e lá realizou vários atendimentos. O
primeiro deles, um encontro com cerca de 40
coordenadores e diretores de escolas da IECA.
Ainda em Luanda, aconteceu o Seminário da
Família, com palestras, roda de conversas e kids

ATENÇÃO:

games. Ao todo, mais de 200 pessoas
participaram dessas atividades.
Depois, o grupo desembarcou em Cuito para a
realização do III Seminário Internacional de
Educação, que teve como palestrante a Profa.
Dra. Edna Beltrão. Foram quatro dias de evento
em parceria com o Grupo Educacional
Chamuanga e a participação de 95 professores.

Nota: Cesta Natalina
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O setor de Recursos Humanos informa que o último dia de entregas da
Cesta natalinas será dia 07 de Fevereiro. Portanto, os colaboradores que
ainda não ﬁzeram a retirada atentem para esta data.
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CONCURSO

Milhares participam do Vestibular Top 50
Milhares de candidatos participaram no dia 26
de janeiro do Vestibular Top 50 promovido pelo
Centro Universitário de Anápolis –
UniEVANGÉLICA.
A nota da prova vale desconto de até 100% nos
cursos de graduação (presencial e EAD) da
UniEVANGÉLICA, com exceção do curso de
Medicina.
O sucesso foi garantido!

MINHA HISTÓRIA

“A AEE pra mim é uma família”, diz Luziano
Há cinco anos, Luziano Ponciano da Cruz entrou no
Colégio Couto Magalhães como auxiliar de disciplina.
O ano passado foi transferido para a secretaria da
escola. Uma experiência que para ele trouxe muito
crescimento. “Foi uma mudança muito boa pra mim. É
um trabalho muito diferente porque como auxiliar de
disciplina eu trabalhava diretamente com as crianças e
adolescentes e agora trabalho com os pais. Desta
forma, conheço toda a família”, explica.
Aos 40 anos, Luziano tem cinco ﬁlhos e uma neta. A
convivência com crianças e adolescentes dentro de
casa ajuda no trabalho desenvolvido na escola. “Eu
consigo entender todas as faixas etárias aqui do
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colégio”, diz.
Luziano também cursa Educação Física na
UniEVANGÉLICA. “Entrar aqui foi uma resposta a um
desejo muito grande que eu tinha em meu coração. Eu
queria ir pra um lugar onde pudesse me afastar das
coisas erradas que existem em meu bairro. E essa
mudança pra cá, me ajuda demais. Inclusive a orientar
meus ﬁlhos e amigos a não entrarem em coisas
erradas”, conta.
“O dia para mim começa quando eu chego aqui. Aqui
eu aprendo, me relaciono com os alunos, com os pais
e com os colegas. A AEE pra mim representa uma
família”, conclui.

Luziano Ponciano da Cruz
Secretário

Aprenda outro idioma

FALE COM O MUNDO!
ALEMÃO - ÁRABE - CHINÊS - ESPANHOL - FRANCÊS - INGLÊS
ITALIANO - LIBRAS - PORTUGUES FOR FOREIGNERS
CENTRO UNIVERSITÁRIO

CENTRO DE LÍNGUAS (62) 3310 6791 - 3310 - 6819
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PRÁTICAS DOCENTES

Professores participam de semana de atualização
Di retores e Profes s ores do Centro
Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA,
das Faculdades Evangélicas mantidas da AEE e
do Centro de Línguas participaram durante uma
semana do 38º Seminário de Atualização de
Práticas Docentes, que este ano teve como tema:
Rumo a Universidade – Articulação Graduação e
Pós-Graduação.
“A palavra desaﬁo está presente no tema
deste ano. Precisamos falar sobre a integração
entre graduação e pós-graduação. Precisamos
falar sobre os desaﬁos que conquistamos em
2019 e os que ainda estão por vir em 2020”, falou
durante a abertura o Pró-Reitor de PósGraduação, Pesquisa, Extensão e Ação
Comunitária, Prof. Sandro Dutra.
A Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra.

Cristiane Bernardes pediu a participação efetiva
de todos durante a programação de capacitação.
O Presidente da Associação Educativa
Evangélica, Dr. Ernei de Oliveira Pina falou sobre
a importância de se atualizar. “Nós precisamos
participar das inovações e crescimento e fazer a
diferença para quem passa por aqui”, disse.
O Reitor da UniEVANGÉLICA, Carlos Hassel
Mendes, ressaltou que esse é o ano da
transformação do Centro Universitário em
Universidade. “Nós temos que fazer o dever de
casa. E esse vai ser um ano de consolidar todo
esse trabalho que cada um de vocês participou”.
A palestra de abertura foi ministrada pelo
Professor Dr. Carlos Estrela, que falou sobre os
Desaﬁos na Articulação Pedagógica entre a
Graduação e a Pós-Graduação.

DESPEDIDA APRENDIZES
TURMA 2018-2019
Em agradecimento e reconhecimento à turma de
jovens aprendizes 2018/2019 foi realizado no dia
17/12/2019 uma singela confraternização aos jovens que
foram treinados e desenvolvidos pela AEE para o
mercado de trabalho. O programa tem grande
importância já que auxilia diretamente na vida proﬁssional
e pessoal desses jovens e de suas famílias, indo de
encontro com os valores cristãos da AEE.

