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A Esperança prevaleceu
Na Associação Educativa Evangélica, somos uma família. Alguns 
trabalham conosco há 10, 20, 30 anos. Outros, recém-chegados, 
começaram agora a entender como funciona a Instituição. Apesar de 
difícil, o ano de 2018 trouxe muitos aprendizados e conquistas para a 
família AEE. Para citar algumas: a aprovação do Doutorado em Ciências 
Ambientais, a construção da maior usina fotovoltaica urbana do Brasil na 
UniEVANGÉLICA, os 50 anos do Curso de Direito do Centro Universitário 
de Anápolis, a ampliação da Faculdade Evangélica de Goianésia e o início 
das atividades da Faculdade Evangélica de Senador Canedo são apenas 
algumas das vitórias que precisamos trazer à mente. A palavra de Deus 
diz em Lamentações 3:21: Quero trazer à memória o que me pode dar 
esperança. Podemos dizer que esperança foi o sentimento que nos 
moveu neste ano. 2018 se tornou para nós um exercício constante de fé, 
em que acreditamos em meio à tribulação. Agradeço a cada um de vocês 
pelo empenho e por acreditarem no projeto AEE. Juntamente com o 
Conselho de Administração da AEE, desejo a todos um Feliz Ano Novo.

“Agradeço a cada um de vocês pelo empenho e 
por acreditarem no projeto AEE.  Juntamente 
com o Conselho de Administração da AEE, 

desejo a todos um Feliz Ano Novo.”

Ernei de Olivera Pina
Presidente da Associação Educativa Evangélica



INAUGURAÇÃO

Desde agosto deste ano, o 4º Juizado Especial 
Cível de Anápolis está instalado na Faculdade 
Raízes. Este é um benefício para a população e 
uma conquista celebrada por toda a comunidade 
acadêmica.

JUBILEU DE OURO DO CURSO DE DIREITO

O Jubileu de Ouro do Curso de Direito da 
UniEVANGÉLICA foi celebrado neste ano. O curso 
promoveu ainda diversos eventos durante a XXV 
Jornada Jurídica, tanto pelos 50 anos do curso, 
quanto pelos 30 anos da Constituição Federal e 70 
anos da Declaração dos Direitos Humanos

10 ANOS DO CURSO DE MEDICINA

Em novembro, os 10 anos do Curso de Medicina 
da UniEVANGÉLICA foram celebrados no Salão 
Nobre Richard Edward Senn, durante a realização 
da 15ª Mostra de Saúde.

NOVAS INSTALAÇÕES DA FACEG

Em dezembro, foi realizado o evento de 
inauguração das novas instalações da FACEG. O 
Centro Tecnológico, a Clínica Odontológica e a 
Biblioteca foram totalmente reformados e 
ampliados. Na Biblioteca, foi afixada uma placa de 
homenagem em memória a alguns acadêmicos. A 
instituição recebeu Nota 5 em avaliação do MEC.

PROJETO SOCIAL - AGNES WADELL

A Associação Educativa Evangélica inaugurou no 
município de Cocalzinho de Goiás o Projeto Social 
Agnes Wadell Chagas. A iniciativa tem como 
principal objetivo dar apoio às famílias de crianças 
que estudam na Escola Municipal Modelo de 
Cocalzinho. O projeto é voltado para estudantes 
do 1º ao 4º anos do ensino fundamental e 
proporciona reforço escolar a todas as crianças.

RETROSPECTIVA 2018

A palavra 'aprendizado' representa muito do que foi o ano de 2018. Aprendemos muito durante esse 
período, em todas as ações realizadas no Centro Universitário de Anápolis e nas mantidas espalhadas 
pelo Estado de Goiás. Crescemos muito, com novos cursos, projetos inovadores, estreitamento dos 
laços com a sociedade, valorização da comunidade acadêmica e, principalmente, oferecimento de um 
ensino que vai além das salas de aula. Ultrapassamos os limites que separam o mundo acadêmico e a 
sociedade e ampliamos nossa área de atuação. Como exemplo, cito a conquista do Doutorado em 
Ciências Ambientais e o Mestrado em Odontologia pela UniEVANGÉLICA. Sabemos que esses avanços 
não seriam possíveis sem o comprometimento de toda a comunidade acadêmica. 

Essas vitórias nos fizeram aprender sobre fé, em Deus e em sua palavra. É 
Ele que nos proporciona o aprendizado para que possamos seguir adiante 

nos projetos institucionais. 

Certo de que muitas outras vitórias virão nos próximos anos, desejo a todos um Feliz Ano Novo, repleto 
de conquistas e de aprendizados.

Gratidão pelas conquistas

SEMANA INTERNACIONAL 

A UniEVANGÉLICA promoveu em outubro a 4ª 
edição da Semana Internacional, com o tema 'Um 
mundo mais interconectado - Modernização e 
Inovação na Educação'. As atividades foram 
organizadas e coordenadas pelo Núcleo de 
Assuntos Internacionais. A programação contou 
com palestras, fóruns, debates e seminários com 
convidados nacionais e internacionais.

Carlos Hassel Mendes - Reitor UniEVANGÉLICA



RETROSPECTIVA 2018

MÚSICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONQUISTA

PRAÇA DE CONVIVÊNCIA CCM

O lançamento do coral do Projeto Criar e Tocar foi 
realizado no mês de dezembro, com uma 
apresentação emocionante.  O projeto é 
coordenado pela Professora Marisa Espíndola.

A comunidade acadêmica celebrou a aprovação 
do Doutorado em Ciências Ambientais da 
UniEVANGÉLICA pela CAPES. Serão duas linhas 
de pesquisa oferecidas por meio do Programa de 
Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio 
Ambiente (PPG STMA): Biodiversidade e 
Desenvolvimento Sustentável; e Desenvolvimento 
e Territorialidade.

Em 2018, o Colégio Couto Magalhães ganhou uma 
Praça  de  Conv ivênc ia  aconchegante  e 
harmoniosa, pensada especialmente no aluno e 
com um excelente e moderno restaurante. 

DESENVOLVIMENTO

O Mestrado em Odonto log ia  do Centro 
Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA foi 
aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Este é o 
segundo Mestrado nesta área do conhecimento 
aprovado em todo o Estado de Goiás.

FACULDADE EVANGÉLICA DE JARAGUÁ

A Faculdade Evangélica de Jaraguá promoveu em 
abril mesa redonda com o tema ‘Gestão Pública: 
Qual é o seu Papel?’ no auditório da Instituição.

IV SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO

A Faculdade Evangélica de Ceres promoveu em 
setembro a IV Semana de Administração, iniciativa 
coordenada pelo NPA – Núcleo de Práticas 
Administrativas e pela coordenação da curso de 
Administração. Foram realizadas palestras, 
minicursos e mesas redondas

FACULDADE EVANGÉLICA DE RUBIATABA

Em setembro, foi promovida pela Faculdade 
Evangélica de Rubiataba mais uma edição do 
'Fórum com egressos do Curso de Administração'. 
Participaram do evento vários egressos da 
Faculdade.

A maior Usina Fotovoltaica Urbana do Brasil está 
em construção na UniEVANGÉLICA. A obra, que 
está em fase de conclusão, é uma parceria entre a 
Instituição, a companhia de energia ENEL, a 
empresa de eficiência energética Vitalux e a Anexo 
Energia. O empreendimento vai gerar R$ 1 
milhão/ano em economia de energia no Centro 
Universitário de Anápolis.

SUSTENTABILIDADE

NOTA MÁXIMA NO MEC

Um culto em ação de graças foi realizado no mês 
de novembro para celebrar a nota 5 obtida pelo 
curso de Direito da Raízes junto ao Ministério da 
Educação, evento com diversas homenagens. 
Parabéns à Instituição pela conquista!



Um novo olhar para administração de pessoas

A implantação do setor de Recursos Humanos na AEE contribuiu para aprimorar o relacionamento
entre a Instituição e os colaboradores. Tem muita novidade prevista para 2019!

RETROSPECTIVA 2018

A Associação Educativa Evangélica está em 
constante desenvolvimento. Mudanças que 
viabilizem a melhoria nos processos e rotinas da 
Instituição são sempre necessárias. Hoje, temos 
em nosso quadro de pessoal 1862 colaboradores e 
podemos dizer que somos uma grande família. 
Nosso sucesso deve-se em grande parte ao 
empenho dos nossos colaboradores. 2018 foi um 
ano de grandes conquistas para o Setor de 
Recursos Humanos e Departamento de Pessoal, 
dentre elas a reestruturação física e organizacional 
destes setores, cuja finalidade consiste no 
atendimento de qualidade aos colaboradores e no 
oferecimento do suporte necessário para que a 

alta direção e todos os demais líderes identifiquem 
os talentos existentes nas equipes e quais 
processos precisam ser implantados e/ou 
melhorados.  “O objetivo é fazer com que a IES 
cresça juntamente com seus colaboradores e 
conquiste grandes resultados'', enfatiza Lusvera 
Eugênio, Encarregada do setor de Recursos 
Humanos e Departamento Pessoal da Instituição.
E para aprimorar o atendimento oferecido, foi 
estabelecida a diferenciação entre o tradicional 
Departamento de Pessoal e o de Recursos 
Humanos. O Departamento De Pessoal é 
responsável pela parte burocrática na relação 
funcionário-empresa. Este setor cuida das rotinas 

de admissão e demissão, suporte administrativo, 
or ientação aos co laboradores,  enfim, é 
responsável por cumprir a Legislação Trabalhista. 
Já o setor de Recursos Humanos é o responsável 
pelos processos seletivos, avaliações de 
experiência/desempenho, remanejamentos, 
benefícios, comunicação interna, dentre outras 
atividades. “Este ano ficará marcado pelas 
mudanças promovidas em benefício dos 
colaboradores da AEE. A modernização dos 
sistemas de gestão de recursos humanos e a 
criação do informativo RH Notícias estão na linha 
de frente das melhorias que ainda virão”, conclui 
Lúcio Boggian, Diretor Administrativo da AEE.

Ações desenvolvidas neste ano
IMPLANTAÇÃO DO PORTAL RH E APP MEU 
RH: logo no inicio do ano tivemos a automatização 
das informações repassadas ao colaborador, 
i n i c i ando  pe los  con t racheques .  Fo ram 
implantados os sistemas PORTAL RH e o APP Meu 
RH, em que os colaboradores têm acesso ao 
contracheque 24 horas por dia, 7 dias por semana.

GUIA DO COLABORADOR:  o  gu ia  do 
colaborador foi desenvolvido com a finalidade de 
oferecer informações sobre normas, direitos, 
deveres, afastamentos, acesso ao contracheque, 
dentre outras. O documento, importante 
ferramenta para o colaborador, está disponível no 
Portal RH e também é entregue impresso aos 
novos colaboradores.

INTEGRAÇÃO: neste ano também foi implantado 
o processo de acolhida aos novos colaboradores. 
O processo de integração é de suma importância, 
já que, por meio dele, o novo contratado pode se 
sentir realmente parte da Instituição. É uma 
oportunidade em que temos a satisfação de dar as 
boas vindas aos recém-contratados.

BANCO DE TALENTOS: Com o intuito de otimizar 
o recebimento de currículos, as vagas ofertadas e 
o recrutamento interno, foi implantado o Banco de 
Talentos. Por meio deste sistema, o candidato 
pode cadastrar seu currículo e acompanhar o 
painel de vagas e os colaboradores podem 
verificar as possibilidades para recrutamento 
interno

NOVA ESTRUTURA FÍSICA: para oferecer mais 
conforto nos atendimentos aos colaboradores, os 
setores de Recursos Humanos e Departamento de 
Pessoal estão passando por uma reforma, que 
será concluída em breve.

RH ITINERANTE é um plantão de dúvidas 
promov ido pe lo  Recursos Humanos da 
Associação Educativa Evangélica. A previsão é 
que a iniciativa chegue a todas as mantidas da 
AEE em 2019.



RETROSPECTIVA 2018

Aos 30 anos, Tiago Ferreira trabalha na AEE desde 2015, 
quando a mesma adquiriu a FACER, hoje conhecida como 
Faculdade Evangélica de Rubiataba.

Graduado como Bacharel em Ciências Contábeis, Tiago 
atua como auxiliar de contabilidade e conta que ficou 
impressionado com a estrutura física e com o ambiente 
acolhedor proporcionado pela Instituição.

Outra coisa que impressionou Tiago foram os valores 
repassados aos colaboradores. “Os valores da AEE são de 
grande importância, eles refletem muito em minha vida 
pessoal e profissional, principalmente por expressar os 
princípios cristãos”, conta.

No próximo semestre, Tiago Ferreira irá começar o curso de 
Direito na Faculdade Evangélica de Rubiataba. Ele disse 
que tem aprendido a cada dia a fazer tudo com alegria e 
amor, buscando sempre a excelência. 

“A AEE representa uma família para mim, com a qual passo 
a maior parte do meu tempo. São pessoas que muito tem 
me ens inado e  também co laborado para  meu 
desenvolvimento pessoal dentro da Instituição. Tenho 
enorme afeto por todos”, conclui.

Minha história

Tiago Gomes Ferreira
Auxiliar de contabilidade da Faculdade
Evangélica de Rubiataba

Crescimento Profissional na AEE
A AEE oferece possibilidades para o crescimento dos colaboradores e valorização 
daqueles que desejam seguir carreira na Instituição. O principal objetivo das ações de 
recrutamento interno é identificar novos talentos e manter na Instituição profissionais 
que se destacam em suas áreas de atuação. Somente em 2018, mais de 30 pessoas 
foram recrutadas para outros setores, por meio de processos seletivos internos.
Diversas ações de capacitação são desenvolvidas, como o curso de informática 
UniINFO e o desenvolvimento de lideranças, atividades coordenadas pelo 
Departamento de Recursos Humanos. Várias oportunidades de ingressar nos cursos 
de graduação presenciais ou EAD e nos de pós-graduação da UniEVANGÉLICA vêm 
sendo oferecidas para quem trabalha nas mantidas, com excelentes descontos.
Para ficar por dentro das novas oportunidades, é importante que o colaborador 
acompanhe o painel de vagas, localizado no banco de talentos e disponível nos sites 
de todas as mantidas.

LANÇAMENTO DO RH NOTÍCIAS: com a 
finalidade de aprimorar a comunicação interna, 
foi criado o jornal institucional RH Notícias. Em 
sua 8ª edição, o RH Notícias é publicado 
mensalmente, com o envio em formato digital 
para todos os colaboradores da Instituição e 
impresso para todas as mantidas. O informativo 
foi criado por meio de uma parceria entre a 
Direção da Associação Educativa Evangélica, o 
setor de Recursos Humanos e o Departamento 
de Comunicação. A primeira edição foi publicada 
em junho deste ano. Hoje também está 
disponível em todos os sites das mantidas.

Meu sentimento foi de gratidão. A 
minha ascensão profissional 

jamais teria sido obtida se não 
houvesse pessoas inspiradoras ao 

meu lado transmitindo 
conhecimentos.

Emer Castro Amorim – Promovida
de Secretária a Professora

da educação infantil

Ao receber o convite para assumir a 
gestão do Patrimônio da AEE tive a 

certeza que o sucesso vem da vontade 
de querer conquistar nosso objetivo; de 
fato o sucesso profissional é almejado 
por todos, ter o devido reconhecimento 
pelo profissionalismo e competência é 

magnífico! 

Gustavo Henrique da Silva  – Promovido
de Assistente de Contabilidade a

Encarregado de Patrimônio

COMUNICADO

Durante o período de férias acadêmicas, o acesso ao 
Colégio Couto Magalhães e ao Centro Universitário de 
Anápolis – UniEVANGÉLICA ocorrerá apenas pela 
Avenida Universitária. 

O Departamento de Vigilância informa que os portões 
localizados na Avenida Brasil e Rua Bolívia permanecerão 
fechados até o dia 3 de fevereiro, data de retorno das 
atividades acadêmicas.

PROFISSIONALIZAÇÃO: A AEE, por meio do 
Departamento de Recursos Humanos, iniciou 
em 2018 a primeira fase do projeto de 
desenvolvimento e capacitação de gestores. 
O projeto tem como objetivo principal oferecer 
ferramentas de l iderança, através de 
abordagens técnicas e teóricas, como o 
planejamento e gestão de tempo, eneagrama, 
coaching e feedback, entre outros.



RETROSPECTIVA 2018

UniINFO melhora desempenho 
e capacita colaboradores

No segundo semestre de 2018, o Departamento de 
Recursos Humanos, em parceria com o curso de 
Engenharia de Computação, lançou o UniINFO, 
projeto que tem como objet ivo oferecer 
conhecimento de Informática Básica para os 

colaboradores.
Duas turmas já participaram do curso, em um total 
de 10 colaboradores. O auxiliar de secretaria 
Roberto Meguerditchian foi aluno da primeira 
turma. “Eu sabia muito pouco de informática. 

Nunca tinha feito um curso e agora meu 
desempenho melhorou demais. Hoje, eu sei usar 
muitas ferramentas que eu nem sabia que 
existiam”, conta.
Em fevereiro, começa a terceira turma de 
Informática Básica e a primeira de Excel 
Avançado. São trinta vagas para cada curso. Para 
se inscreverem, os interessados devem procurar o 
Departamento de Recursos Humanos, de 1º a 15 
de Janeiro. De acordo com a diretora do curso de 
Engenharia da Computação, Profa. Viviane Carla 
Pocivi, os resultados já são visíveis. “Já 
percebemos melhoras no processo. Porque os 
alunos percebem a importância do curso não só 
para a Instituição, mas na vida pessoal deles”, diz. 
O Aluno do 2º período de Engenharia de Software, 
o estagiário Gabriel Souza, conta que ensinar os 
colaboradores tem sido um excelente aprendizado 
para ele como acadêmico. “Essa experiência tem 
acrescentado conhecimento em vários setores de 
minha vida acadêmica”, afirma.
“Eu quero ressaltar a importância da participação 
da graduação na formação dos funcionários 
administrativos da Instituição envolvendo os 
alunos. Estamos muito felizes com esse projeto”, 
concluiu Profa. Viviane Pocivi.

Roberto Meguerditchian, aluno do programa UniINFO



RETROSPECTIVA 2018

Anúncio Vestibular

Em 2018, a Associação Educativa Evangélica investiu na segurança do trabalho em todas as mantidas. Confira as principais 
atividades promovidas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA:

n Capacitação dos eletricistas com o curso da 
NR 10

n Capac i tação  dos  co labo rado res  da 
Manutenção e TI em treinamento de trabalho 
em altura

n Treinamento e composição da Brigada de 
Incêndio

n  Realização da SIPAT 2018 – Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho, com 
o tema: Uma ação sem prevenção pode ser o 
fim de uma profissão

n Integração específica em segurança na 
construção civil para prestadores de serviços

n Melhoria na sinalização vertical e horizontal 
de trânsito

n Projeto integrado de segurança do trabalho na 
u s i n a  f o t o v o l t a i c a  e n t r e  e m p r e s a s 
terceirizadas e estagiários do curso de 
Engenharia Elétrica

n Acompanhamento e suporte nas ações da 
CIPA e Núcleo de Inclusão e Acessibilidade

n Integração em parceria com o Departamento 
Pessoal para os colaboradores da AEE

n Capacitação da segurança do trabalho com o 
uso do programa eSocial

n Programa de atualização dos projetos de 
incêndio em parceria com o departamento de 
Engenharia

n Adequação de sinalização de extintores e rota 
de fuga

Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes

Capacitação dos colaboradores da Manutenção e TI
em treinamento de trabalho em altura

Treinamento e composição da Brigada de Incêndio Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho



Parabéns aos aniversariantes do mês de janeiro!
MANTENEDORA

1 Lusvera Eugenio Da Silva
1 Porfiro Dos Passos
2 Thiago De Souza Costa
4 Gleydson Franco Isecke Ferreira
6 Heber Moreno Monteiro Martins
7 Cleide Milhomem Dos Reis Silva
7 Fernando Gama Macedo
7 Marcos Jose Chagas De Morais
9 Lilian Kelly Ferreira Pinto
10 Cleber De Oliveira Pereira
16 Frederico Passos Melazzo
17 Ana Luiza Barbosa de Faria
17 Israel Douglas Costa C. Pietrobon
18 Dionizio Gomes De Moraes
19 Luciana Santos Da Cruz Prado
20 Sebastiao Glaucia Dos Reis
22 Nelson Palmerio
22 Rosimeire Rodrigues De Ataides
25 Manoel Luiz Dos Santos Ribeiro
27 Carolina Ramos Do Nascimento
27 Elias Eterno Ferreira
29 Fernando Navarro Rodrigues
31 Pedro Maciel Lopes Dos Reis

UniEVANGÉLICA - Anápolis

1 Marcio Lopes Rocha
1 Sandra Elaine Aires De Abreu
1 Wilson Jose Mariano Junior
2 Claudia Godoi Nascimento
3 Eumar Evangelista De M. Junior
4 Dayse Vieira Santos Barbosa
4 Haydee Lisboa Vieira Machado
4 Waleska Fernanda F. Morgado
5 Humberto Augusto Alves Campos
5 Jose Vinicius Tronconi
6 Adriana Joana Da Silva

6 Henrique Poletti Zani
7 Rodrigo Scaliante De Moura
7 Rosane Bonifacio Silva
8 Alaens Nunes De Oliveira
9 Lorraine Ribeiro Peixoto
10 Claudia Maria Santos Caitano
11 Diana Ribeiro E Silva
11 Gilzele Nascimento Melazo
11 Luciana Ferreira Mascarenhas
12 Filipe Nobre Xavier Nunes
12 Helimar Emiliano Dos Santos
12 Sandra Aparecida Da Silva Maia
13 Claudia Santos Oliveira
13 Lismary Barbosa de O. e Silva
14 Julia Maria Rodrigues De Oliveira
15 Guilherme Curado Merguerditchian
15 Kelly Cristina De O. Lucena
15 Raphael Rocha De Oliveira
16 Ivon Manoel De Oliveira
17 Alexandre Augustus C. Barbosa
17 Laura Eleuza Mendes Da Maia
17 Patricia Sheyla Bagot De Almeida
18 Satiro Watanabe
20 Karine Salgado Melazo Tosta
22 Larissa Rodrigues Alves Leite
22 Fabricio Wantoil Lima
22 Pablo Gomes Maranhao
22 Wilson Batista Dos Santos
23 D´Artagnan Arnaldo R. Felipe
23 Edmilson Canuto
23 Fabio Fernandes Rodrigues
23 Marlus Aparecido de S. Ferreira
23 Tiago Arantes Pereira
24 Felipe Marques Goncalves
25 Sergio Mota Da Silva Junior
26 Elson De Jesus Antunes Junior
26 Isa Lorena Silva Barbosa
27 Alexandre Ribeiro Goncalves
27 Baby John Louis
27 Daniel Goncalves M. da Costa

27 Julia Bueno De Morais Silva
28 Alexandre Moraes Tannus
29 Marcela De Andrade Silvestre
30 Adrielle Beze Peixoto
30 Danielle Brandao Nascimento
30 Maria Edilma Jardim Pereira
31 Leda Silva Monteiro
31 Washington Anedino O. Canedo

CCM Anápolis

3 Flavia Regina Leite
9 Eunice Mendes Rocha Barbosa
11 Flavia Dos Reis Oliveira
13 Taiane Gomes Santana
15 Vanessa Silva Bleyer
16 Caroline De Santana Luz
17 Patricia Sheyla Bagot De Almeida
18 Saulo Pinheiro De Novaes Da Silva
22 Janayna Priscila P. Moraes
22 Kellen Chaves Santos
22 Marcos Antonio Argolo
25 Ana Luiza Neves Lima
26 Marcos Paulo De Almeida
26 Marly Lemos Magalhaes Souza

UniEVANGÉLICA - Campus Ceres - 
Colégio Álvaro de Melo 

2 Alex Viana Ribeiro
5 Eliane Souza Goncalves
9 Mariana Alves Da Silva
18 Osvaldo Augusto Monteiro Junior
22 Plinio Ferreira Pires
23 Steffany Da Silva Rabelo
26 Carlos Roberto Barbosa
30 Tania Carolina De Oliveira

RH Notícias
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.

EXPEDIENTE:

Presidente da AEE:
Ernei de Oliveira Pina

Diretor Administrativo:
Lúcio Boggian

Diretora Financeira:
Cida Pereira

Encarregada de RH:
Lusvera Eugênio da Silva

Analista de RH:
Bruna Gabrielle Souza Assenção

Jornalistas:
Felipe Homsi  e Ana Cláudia Oliveira
Departamento de Comunicação: 

Larissa Mello Cordeiro e
Ricardo Alves de Jesus

Fotos: Mauro Sérgio e Felipe Moura
Diagramação: Ricardo Alves e 

Gleydson Isecke
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Couto Goianésia e FACEG

6 Maxilene Soares Correa
9 Dyb Youssef Bittar
14 Kenia Rodrigues De Oliveira
15 Cristiane Ribeiro e Silva
21 Ana Paula Sanchos Rodrigues

RAÍZES

18 Joao Victor Mota Marques
22 Fabricio Wantoil Lima
26 Cleide De Paula Duarte
27 Lucas Santana De Lima

FECER

1 Isabela Latier Mendes Da Silva
1 Suelen Marcal Nogueira
14 Bruno Henrique Da Silva
14 Rosianne Aparecida Da S. Liberato
11 Jessica Rayane Lourenco Bastos
21 Fernando Clelio Martins
24 Romulo Dos Santos Nunes
23 Edmilson Canuto

FER

6 Leidiane De Morais e Silva Mariano
9 Sebastiao Oliveira Caldas
11 Max Oliveira Da Silva
24 Maria Terezinha Soares De Abreu

FEJA

17 Ana Claudia Dos Passos
28 Roberval Atanazio De Barros

FESCAN

1 Marcos Antônio S. Oliveira

Ser identificada como uma 
Instituição Cristã de 

excelência, academicamente 
preparada, biblicamente 

fundamentada e globalmente 
comissionada.

A crença em JESUS CRISTO é 
central para tudo que somos, 

pensamos e fazemos, 
permanecendo na verdade, 
atuando em comunidade e 

promovendo a transformação.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA 
APROVOU OS NOVOS TEXTOS DA MISSÃO, VISÃO E VALORES DA INSTITUIÇÃO, 

COM A CURADORIA DA CAPELANIA INSTITUCIONAL. CONFIRA.

Verdade, comunidade, 
equidade, sustentabilidade e 

transformação.

VISÃO VALORES PRINCÍPIOS

Promover com excelência o conhecimento, por meio da educação em seus diferentes níveis, fundamentado 
em princípios cristãos, buscando a formação de cidadãos comprometidos com a verdade, a comunidade, o 
respeito, a transformação social e o desenvolvimento sustentável.

MISSÃO:


