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Associação
Educativa Evangélica
completa 73 anos

A história da AEE começou no dia 31 de março de 1947, com a presença de nove
visionários. Eles sonhavam e acreditavam na educação como meio de
transformação social. Baseados sempre na Fé Cristã e pensamento de
vanguarda fundaram a Associação Educativa Evangélica.
Hoje, com 73 anos de história, a AEE é mantenedora de seis faculdades, três
colégios e um centro universitário, que até o ﬁm deste ano terá outro título, será
universidade. E toda essa grandiosidade, se deve ao sonho e compromisso de
nossos fundadores e de todos os colaboradores que já passaram e ainda hoje se
encontram aqui. Fazendo o melhor a cada dia para oferecermos sempre
qualidade e excelência.
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Tá na bíblia

Provérbios 31:10-12

Formação Continuada

AEE Notícias - Expediente
Este é o AEE Notícias, um meio de
comunicação on-line da AEE.
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através do e-mail e também
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Em um mercado cada vez mais
competitivo e dinâmico é importante estar
sempre atualizado.
Por isso, a UniEVANGÉLICA oferece uma
oportunidade imperdível de capacitação a um
CUSTO ESPECIAL PARA OS COLABORADORES.
Escolha um curso e faça uma
pós-graduação com a gente!
Informações: (62) 3310 6611
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ESCOLA DE PAIS

Tedd Tripp abre Escola de Pais

A abertura da Escola de Pais 2020 teve dois
convidados muito especiais. O pastor, escritor e
educador americano Tedd Tripp e sua esposa
Margy Tripp, que vieram falar para pais e
professores.
“Quando nós pensamos na Escola de Pais,
pensamos em ajudar com ferramentas para uma

educação vitoriosa. E ter esses convidados para
abrir 2020 é muito especial”, disse o Diretor do
Colégio Couto Magalhães, Prof. Paulo Alberto
dos Santos.
A palestra “Instruindo o Coração da Criança”
deu dicas que podem ser utilizadas em casa ou na
sala de aula. “Temos que entender primeiro o

comportamento através do coração”, disse Tedd
Tripp.
Margy Tripp também ensinou alguns passos
para uma educação assertiva. A participação dos
dois teve mais dois momentos. Um só com os
professores e outro para os pais e educadores.

Colação

Quase 500 formandos participam de Colação Especial
O Ginásio de Esportes da UniEVANGÉLICA se cobriu de diversas cores para um momento especial e inesquecível. Quase 500 formandos participaram da
Colação Especial, que trouxe para o evento mais de sete mil pessoas, entre pais, familiares, amigos e convidados dos graduados.
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CONCURSO

Ministro da AGU fala com
acadêmicos do curso de Direito

O Ministro da Advocacia Geral da União (AGU),
Dr. André Luiz de Almeida Mendonça, participou
na noite desta terça-feira (11), de Aula Inaugural
para os acadêmicos do curso de Direito da
UniEVANGÉLICA.
Ele falou sobre “O Valor Supremo do Estado de
Direito”, mas antes de começar a palestra
explicou como funciona a Advocacia Geral da

União. “Todos temos um desaﬁo e vocês uma vida
inteira de desaﬁos pela frente. Por isso, é
essencial que vocês conheçam o que é a AGU
para, quem sabe um dia, decidir se também
querem trabalhar lá”, disse.
O Reitor da UniEVANGÉLICA, Dr. Carlos Hassel
Mendes agradeceu a presença do Ministro e
cumprimentou os acadêmicos. “Vocês alunos são
o motivo dessa Aula Magna”, disse.
Representando o Conselho de Administração da
AEE, Dr. Augusto César Rocha Ventura
agradeceu a presença de todas as autoridades e
apresentou o convidado especial da noite. “Eu
não tenho dúvidas de que vocês terão hoje uma
palestra essencial para a vida proﬁssional,
acadêmica e pessoal de vocês”, aﬁrmou.
O Ministro da AGU, Dr. André Luiz de Almeida
Mendonça encantou alunos e autoridades com
uma palestra dinâmica e cativante.

MINHA HISTÓRIA

“Tenho orgulho em ver o nome da
AEE crescer no estado”, diz Ozeias

Ozeias Alves Lotti
Contador

O contador Ozeias Alves Lotti entrou na Instituição em
novembro de 1999, foi selecionado para trabalhar no
Departamento de Contabilidade, setor que ele ama e
continua até hoje como encarregado.
A história com a Associação Educativa Evangélica se
estende também para os seus ﬁlhos. O ﬁlho se graduou em
administração na UniEVANGÉLICA e a ﬁlha estudou no
Colégio Couto Magalhães. Ozeias também fez Mestrado
em Meio Ambiente e ministra aulas no curso Graduação em
Ciências Contábeis.
“A AEE representa pra mim um crescimento enorme, tanto
proﬁssional quanto pessoal e espiritual. Ganhei experiência, ﬁz especialização em Auditoria e Perícia e em Normas
Internacionais de Contabilidade e isso agregou muito à
UniEVANGÉLICA”, conta.
“Eu vi a instituição crescer. Quando entrei eram poucos
cursos e hoje são muitos. Vi nascer cursos como: ﬁsioterapia, enfermagem, medicina... comemorei junto com a
instituição cada conquista. E tenho o maior prazer e orgulho
em ver o nome da AEE crescer neste estado”, conclui.

Seja um cipeiro!
Eleições 2020/2021

A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes, estuda, planeja, implanta e
estabelece medidas para melhorar as
condições de segurança no trabalho.
Faça parte dessa equipe e seja um agente
transformador para melhoria da qualidade de
vida dos colaboradores da AEE.
Sua participação pode fazer toda a diferença!

Em breve mais informações sobre
como se candidatar!

Já está disponível o informe de rendimentos ano calendário 2019. O informe é utilizado para
o preenchimento da declaração anual do imposto de renda 2020, e está disponível na opção
Documentos no Portal RH.

