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Estamos vivendo o dia do traba-
lhador mais paradoxal já visto para a 
maioria de nós. A começar porque 
muitos de nós, temos de comemorar o 
dia do trabalho fora de seu ambiente 
laboral comum. O trabalhador foi 
obrigado a não trabalhar. Quem dese-
java deixar o trabalho para descansar 
em casa, cansou da casa e quer 
descansar no trabalho. O desejo de 
férias longe dos colegas foi substituí-
do pela falta dos colegas, até daqueles 
chatos. Para os que perderam o 
emprego o pesadelo é pior. Como diz 
um colega: A rotina é uma bênção. E 
só numa crise como essa, a verdade é 
aprofundada em nossa consciência.

Nesse tempo fica mais claro para 
todos nós que o trabalho é uma das 
grandes bênçãos da existência. 
Segundo o poeta, junto com a espiri-
tualidade sadia, a família e o trabalho 
são o grande fator de felicidade e 
sucesso da pessoa, das comunidades e 
das nações. Esse tripé: família, traba-
lho e espiritualidade perfazem toda a 
nossa vida. Quando falta um deles, 
sentimos como que sem apoio, sem 
base, impossibilitados de viver a 
plenitude do que Deus projetou para 
nós.

Veja como o poeta hebreu, no 

Falar em educação sem inclusão chega a ser antagônico. É dever da Associação 
Educativa Evangélica levar educação de qualidade a todos, sem exceção. Para 
isso, a instituição conta com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que se 
preocupa em garantir a inclusão de pessoas com deficiência à vida acadêmica 
e em proporcionar aos colaboradores e pessoas da comunidade que utilizam os 
espaços e serviços da instituição, acesso inclusivo.
O Núcleo é responsável por apresentar alternativas às barreiras arquitetônicas, 
pedagógicas, atitudinais e na comunicação e informação, promovendo o cum-
primento dos requisitos legais de acessibilidade e inclusão.

Onde procurar atendimento?
Dependências da Biblioteca Central da
UniEVANGÉLICA Telefones: 3310-6023/9 9660-4292

salmo 128, coloca esse movimento, 
espiritualidade, trabalho, família e a 
paz da nação.

“Como é feliz quem teme ao 
Senhor, quem anda em seus cami-
nhos! Você comerá do fruto do seu 
trabalho, e será feliz e próspero. Sua 
mulher será como videira frutífera em 
sua casa; seus filhos serão como 
brotos de oliveira ao redor da sua 
mesa. Assim será abençoado o 
homem que teme ao Senhor! Que o 

Senhor o abençoe desde Sião, para 
que você veja a prosperidade de 
Jerusalém todos os dias da sua vida, e 
veja os filhos dos seus filhos. Haja 
paz em Israel!”

Que o Eterno nos abençoe e a vida 
volte à rotina. Feliz Dia do Trabalha-
dor.

Pr. Heliel Carvalho
Capelão Institucional AEE

Inclusão e Acessibilidade é essencial

Um Feliz e Incomum Dia do Trabalho

NACI
NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
E INCLUSÃO



Durante o período de isolamento 
estabelecido pelo governo de Goiás, a 
AEE, por meio da Diretoria de EAD 
da UniEVANGÉLICA, possibilitou a 
migração das aulas presenciais para o 
ambiente virtual em todas as suas 
mantidas. O trabalho realizado é fruto 
do esforço de equipes pedagógicas, de 
TI, de designers e de tutoria.

Em um prazo exíguo, atendendo a 
este momento de emergência, foram 
criadas centenas de salas virtuais, 
assim como a matrícula de alunos e 
professores no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. Simultaneamente, 
todo o corpo docente do Centro 
Universitário, das Faculdades Evan-
gélicas e dos Colégios Integrados 
passou por treinamento para o uso de 
ferramentas on-line. A comunicação 
desses atores se deu por meio de 
web-conferência, respeitando as reco-
mendações da OMS.

Professores estão produ-
zindo vídeos, atividades e 
avaliações com adequações 
para realidade on-line. Além 
disso, promovem aulas 
remotas por meio de 
web-conferência, interagin-
do em tempo real com suas 
turmas e alunos. O processo 
é de enriquecimento e de 
muito aprender para aqueles 
que participam desse evento 
histórico que afeta toda a 

humanidade. Certa-
mente, sairemos ainda 
mais capacitados e 
preparados, reinven-
tando práticas pedagó-
gicas e expandindo 
oportunidades de 
aprendizagem.

A oferta de acessi-
bilidade para os 
estudantes também é indispensável, 
ainda mais em situação de crise, por 
isso está disponível. Aqueles que 
desejarem adaptações visuais e auditi-
vas dos ambientes virtuais podem 
solicitá-las junto ao Núcleo de Aces-
sibilidade e Inclusão da IES.

O trabalho realizado em tempo 
recorde tem um objetivo maior: cum-
prir a missão institucional de oferecer 
educação de qualidade, zelando pela 

segurança e saúde em meio à pande-
mia enfrentada. A AEE não parou! 
Está junto de seus estudantes e 
funcionários durante o isolamento e o 
combate à COVID-19.

Prof. M.e Hugo de A. Silvestre
Assessoria de Nivelamento e Comunicação - 
PROACAD

Adaptação em tempo de crise

Mensagem do Presidente
Quero me dirigir a todos os colaboradores da AEE nas cidades onde nós estamos atuando 

para que fiquem tranquilos. Nós estamos adotando medidas de cautela e de segurança. A insti-
tuição está transferindo, através de ambientes virtuais, os conteúdos. Portanto, do ponto de 
vista acadêmico, temos calendário escolar e normalidade. Isso vai desde os colégios até os 
mestrados e doutorados.

Quero também tranquilizar a todos os colaboradores quanto ao momento difícil que estamos 
vivendo. Dizer que a nossa instituição é uma instituição segura, uma instituição sólida, uma 
instituição que tem um grande compromisso social e dentro dessa visão, que também é uma 
visão confessional, nós queremos dar todo apoio aos nossos colaboradores.

Sabemos que esse tempo difícil vai passar e passado esse momento, nossa insti-
tuição vai se fortalecer. Nós estamos aprendendo com as dificuldades e estamos 
criando oportunidades no meio de tantas incertezas e inseguranças. Quero dizer 
que logo que passar, voltaremos a nos encontrar presencialmente e estaremos 
todos desenvolvendo a nossa missão institucional. A AEE quer tranquilizar e 
dizer a todos os nossos colaboradores que nossos valores e princípios se 
mantêm há mais de 73 anos. Ernei de Oliveira Pina - Presidente da AEE

Prof. Rodrigo Fernandes de Souza 
Agronomia - Goianésia

Profa. Elisângela Schmitt Moreira 
Tutoria Medicina e Fisioterapia 
Pélvica - Fisioterapia

Profa. Patrícia Elias
3º ano - Colégio Couto Magalhães

Profa. Eliane Aparecida de F. Souza 
Direito Civil - Fescan



Em época de Covid-19 é preciso 
manter alguns cuidados. Veja as reco-
mendações do Ministério da Saúde

Lave com frequência as mãos até a 
altura dos punhos, com água e 
sabão, ou então higienize com 
álcool em gel 70%.
Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e 
boca com lenço ou com o braço, e 
não com as mãos.
Evite tocar olhos, nariz e boca com 
as mãos não lavadas.

Ao tocar, lave sempre as mãos 
como já indicado.
Mantenha uma distância mínima 
de cerca de 2 metros de qualquer 
pessoa tossindo ou espirrando.
Evite abraços, beijos e apertos de 
mãos. Adote um comportamento 
amigável sem contato físico, mas 
sempre com um sorriso no rosto.
Higienize com frequência o celular 
e os brinquedos das crianças.
Não compartilhe objetos de uso 
pessoal, como talheres, toalhas, 

A história do Capelão Institucional, 
Pr. Heliel Gomes de Carvalho com a 
Associação Educativa Evangélica 
começou em janeiro de 2011. Ele foi 
convidado para assumir a capelania 
da AEE e intensificar uma “confessio-
nalidade viva, ativa e visível”.
Um desafio enorme, segundo Pr. 
Heliel. “Eu cuidava de uma igreja de 
100 pessoas e vim para uma institui-
ção com mais de 10 mil alunos. E 
pensar em toda uma estruturação, na 
ampliação de capelães, no crescimen-
to confessional das demais mantidas 
foi de tremer as pernas, mas Deus foi 
abençoando”, explicou.
“Hoje a gente vê uma estruturação 
maior na instituição, já temos versícu-
los espalhados, assumimos a discipli-

na: cidadania, ética e espiritualidade e 
ampliamos devocionais setoriais. 
Hoje são mais de 10 capelães atuan-
do, temos o Coral Institucional com 
Maestro e também implantamos capa-  
citação  para   professores”,  comple-
tou.
De acordo com o Pr. Heliel Gomes de 
Carvalho, o desafio da Capelania é 
constante. “Ainda temos o desafio de 
treinar os professores na integração: 
fé, ensino e aprendizado, até que 
tenhamos 80% dos professores capa-
citados nos próximos 10 anos. 
Também vamos preparar conteúdo 
para aqueles alunos que queiram ser 
discipulados e claro, manter o que foi 
construído”, conclui o capelão institu-
cional.

Cuide de você
e dos seus

pratos e copos.
Mantenha os ambientes limpos e 
bem ventilados.
Se estiver doente, evite contato 
físico com outras pessoas, princi-
palmente idosos e doentes crôni-
cos, e fique em casa até melhorar.
Durma bem e tenha uma alimenta-
ção saudável.
Utilize máscaras caseiras ou 
artesanais feitas de tecido em 
situações de saída de sua residên-
cia.

“Assumir a Capelania Institucional foi de tremer as pernas”, diz Pr. Heliel

Pr. Heliel Gomes de Carvalho
Capelão Institucional - AEE 

04


