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O  C e n t r o  U n i v e r s i t á r i o  d e  A n á p o l i s  - 
UniEVANGÉLICA, por meio do trabalho da Educação 
Continuada da Reitoria institucional, instalou um Centro 
de Treinamento e Capacitação para o combate ao COVID-
19. As instalações estão no Ginásio Poliesportivo da 
Instituição e deverão permanecer montadas enquanto 
durar a pandemia.

"A realização do treinamento com o uso de cenários 
favorece a formação de multiplicadores no aprendizado 
das técnicas, que vão desde a colocação de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) até procedi-
mentos mais complexos. E com certeza é uma oportuni-
dade única de para nossos acadêmicos. É um momento 
singular, com o uso de tecnologias que são cruciais para o 
combate ao COVID-19", continua Carlos Hassel Mendes.

O Reitor do Centro Universitário de Anápolis 
destaca ainda a participação da comunidade acadêmica, 
com professores de várias mantidas da Associação 
Educativa Evangélica. Ressalta ainda o treinamento 
voltado a profissionais de saúde da Prefeitura de Anápolis 
que atuam na atenção primária. 

Com objetos que simulam a realidade de um 
paciente, desde a sua chegada a uma instituição de 
saúde, a iniciativa envolve equipes multiprofissionais. "É 
uma soma de cuidados de vários profissionais. Se houver 
quebra dessa linha de cuidados, os pacientes e profissio-
nais de saúde podem ficar expostos", destaca o médico 
Sérgio Mota da Silva Júnior, professor do Curso de 
Medicina e vice-coordenador da Comissão de Residência 
Médica da UniEVANGÉLICA.

UniEVANGÉLICA desenvolve capacitação
para equipes de combate à COVID -19
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PARA REFLETIR

Heliel Gomes Carvalho
Coordenador Capelania Institucional

Você já imaginou o mundo inteiro tratando de um 
único assunto? Todas às pessoas das 
metrópoles às vilas remotas, das mansões às 
p a l a fi t a s ,  d o s  a r a n h a - c é u s  à s  c a s a s 
subterrâneas, dos PhD's aos analfabetos, dos 
bilionários aos andarilhos, dos religiosos mais 
fanáticos aos ateus? Pois bem, é o que estamos 
vendo com o Covid 19. Esse vírus, invisível até 
para alguns microscópios foi capaz de unir as 
mentes, corações, falas, medos, ansiedades e 
esperanças em torno de um único tema. 
Essa experiência deveria nos chamar a atenção 
para a possibilidade de um único ideal.  O qual 
deveria ser cantado, poetizado, refletido e acima 
de tudo vivenciado. 
E qual é o grande tema? O amor, o amor de Deus. 
Um tema que em três ou quatro perspectivas 
abrangeria toda nossa vida:
 
I)  Precisamos aprender, refletir e interiorizar 

verdadeiramente o amor de Deus por nós. 
Amor oferecido livre e gratuitamente em 
Cristo Jesus. Deus amou o mundo e sua 
forma de amar é doando seu filho Jesus 

UM ASSUNTO GLOBAL
E O IDEAL UNIVERSAL

Cristo para reabi l i tar 
nossa amizade com Deus 
e com o meu irmão (Jo 
3.16); 

II)  Precisamos entender que 
a verdadeira percepção 
do amor de Deus gera um 
profundo amor por Deus. 
O nosso amor a Ele é o 
reflexo da percepção do amor dele por nós; 

III)  A absorção do amor de Deus necessaria-
mente empurra-nos a amar livre, espontânea 
e dadivosamente as pessoas ao nosso redor. 
Se dissermos ter o amor de Deus em nós e 
não amarmos as pessoas ao nosso redor, 
somos hipócritas mentirosos,  diz o apóstolo 
do amor, João; 

IV)  O efeito do amor em nós é cuidar de todos os 
recursos deste planeta, como dádiva a ser 
desfrutada e protegida, nunca porém como 
um recurso a ser explorado indiscriminada-
mente.

Nosso ideal e anseio mais profundo é que haja 
uma linguagem pessoal, encarnada e universal, 
experimentada e repartida, chamada amor. 
Que o Eterno nos ajude!!!

academia, shoppings, etc.
E o que fazer com este tempinho 

extra? A dica é preencher o seu 
tempo com qualidade adquirindo 

novas competências profissionais! 
Como? Por meio das milhares de 

plataformas de qualificação profissional 
disponíveis na web. Basta usar o navegador e 
caprichar na busca. As tecnologias de informação 
e comunicação evoluíram bastante e com isso é 
possível aprender desde culinária até robótica 
com altíssima qualidade e flexibilidade. Tudo está 
na rede, inclusive de graça. E por falar nisso, a 
UniEVANGÉLICA EAD está com inscrições 
abertas em diversos cursos livres. Cada um mais 
interessante que o outro. E o melhor, você não vai 
pagar nada por isso. Vai perder?
Agora quer uma dica para focar nos estudos 
online? Então se liga! O italiano Francisco Cirillo 
desenvolveu a técnica pomodoro em 1988 

quando ainda era universitário, como uma forma 
de melhorar a concentração. Resumidamente a 
técnica consiste em: a) Liste todas as suas 
atividades diárias; b) Separe as atividades em 
blocos (pomodoros) de no mínimo 25 minutos – 
use um timer para cronometrar o tempo; c) 
Durante os blocos de pomodoros concentre-se ao 
máximo – não use o celular, não leia e-mails, nem 
levante-se. d) Após cada bloco de concentração 
dê uma pausa de 5 minutos para ir ao banheiro, 
tomar um copo de água, olhar a janela, e depois 
sente-se novamente para mais um bloco de 25 
minutos com 5 minutos de intervalo. e) Risque os 
blocos de atividades a cada vez que eles forem 
concluídos.  Resultado: Com o tempo você 
ajustará os pomodoros com a quantidade de 
minutos que mais se adequa ao seu estilo. Você 
irá reduzir os níveis de ansiedade e a sua 
produtividade aumentará de forma extraordinária.

Ieso Costa Marques
Diretor do Curso de Administração

Em tempos de pandemia a dica de ouro é ficar em 
casa (se puder) e evitar aglomerações. Inclusive, 
em razão dos protocolos de saúde pública, muitos 
de nós estamos em home office e isolamento 
social. Consequentemente “perdemos” o contato 
físico com nossos familiares e colegas de 
trabalho, porém, “ganhamos” um pouco mais de 
tempo, pois deixamos de fazer os deslocamentos 
de ida e volta para o trabalho, faculdade, escola, 

Gostaria de adquirir novas competências
durante a pandemia e ainda aprender
uma técnica eficaz de concentração 
para otimizar os estudos? 

Se 
ligana 

dica�
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Mariana Maranhão
Diretora do Curso de Relação Internacionais

Morar em apartamento e estar em isolamento 
social não tem sido uma tarefa fácil com 3 
crianças. Para isso tenho que ser bem criativa e 
sempre estar produzindo atividades para fazer ao 
longo dos mais de sessenta dias dentro de casa. 
As principais atividades são: assistir filme e 
depois desenhar uma cena preferida do filme; 
colorir com tinta; fazer atividades manuais até 
montei uma pinacoteca na entrada da minha casa 

(já tem desenho até no teto, kkk – quase uma 
Capela Cistina de acordo com o papai Daniel que 
está trabalhando o dia todo na Uni).  
Também gostamos de brincar com balão de água 
dentro do banheiro; ler livros novos; cantar e 
dançar, teve dia que fomos fazer exercício na 
escada do prédio, subir e descer os 14 andares. E 
uma das preferidas tem sido cozinhar com as 
crianças, para elas literalmente colocarem a mão 
na massa com receitas simples – elas amam 
quebrar ovos. Veja essa receita que é uma 
delícia:

 BROWNIE AMERICANO
 
Ingredientes:

3 1/2 xícaras de açúcar 
2 xícaras de chocolate em pó (se preferir 
menos doce pode colocar cacau 100% ou 
misturar)
500 gramas de margarina Qualy derretida
1 colher de chá cheia de sal
8 ovos
3 xícaras de farinha de trigo
1 colher de café de bicarbonato de sódio

 

MODO DE FAZER:

Misture em uma bacia grande o açúcar, o 
chocolate, a margarina e o sal. Depois 
acrescente os ovos, por fim coloque a farinha e 
o bicarbonato. Mexa bem a massa. 
Unte uma forma grande n° 4 (sem a farinha), 
vire a massa. Não pode ficar grossa a massa 
na forma, qualquer coisa divida em duas 
formas, pois a receita é grande. Se quiser pode 
salpicar castanha picada por cima da massa já 
na forma. 
Coloque para assar por 30 minutos em 180°C 
ou menos, pois o garfo precisa sair um pouco 
sujo (observar se a massa começou a rachar). 
Espere esfriar para endurecer e delicie-se.

Íransé Oliveira Silva
Diretor do  Curso de Educação Física

Comece esta sequência fazendo 30 segundos em cada exercício com um intervalo de 20 segundos entre exercícios.
Ao terminar a série, descanse por 2 minutos. Refaça toda a sequência 4 vezes.

Obs: A medida que você se adaptar a esta série, aumente o tempo do exercício até chegar em 1 minuto.

Mexa-se e melhore sua saúde�

APROVEITE O DISTANCIAMENTO
E ENSINE SEUS FILHOS A COLOCAR
A �MÃO NA MASSA�

10% de desconto para funcionários da AEE

CLUBE DO DESCONTO

Venha Almoçar
Conosco

PRATO FEITO R$ 9,99

ENTREGA DE MARMITEX GRÁTIS
(62) 99992-5138
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Atendimento em plataforma virtual
Hugo de Andrade Silvestre
Coordenador Pedagógico da Diretoria de EAD

A AEE, por meio da UniEVANGÉLICA EAD, está 
ofertando o curso Atendimento Básico aos 
Alunos. São mais de 160 colaboradores - 
incluindo colégios, Faculdades Evangélicas e 
Centro Universitário – acessando o ambiente 
virtual de aprendizagem para buscar atualização 
profissional e aperfeiçoar sua atuação junto aos 

CAPACITAÇÃO

estudantes de todas as mantidas.
O objetivo é alcançar condições de aten-

dimento que levam a maior agilidade e qualidade 
nos serviços prestados. Os módulos ofertados 
on-line versam sobre: acesso a salas virtuais; 
navegação nos ambientes de aprendizagem; 
sistema de registro acadêmico Lyceum; 
linguagem e atendimento ao público; etc.

A o  fi n a l ,  o s  p a r t i c i p a n t e s  e s t a r ã o 
familiarizados com os ambientes virtuais 

frequentados pelos alunos em disciplinas on-line 
e graduações EAD, assim como aos destinados 
às atividades durante o período de pandemia. 
Vivenciar os mesmos passos dos estudantes faz 
com que a prática seja integrada às informações e 
treinamentos realizados.

Ganham os estudantes,  ganham os 
colaboradores e toda a comunidade das mantidas 
da AEE. Qualidade no atendimento é uma forma 
de empatia e de importar-se com o outro.

UniEVANGÉLICA, RAÍZES
E COUTO ANÁPOLIS.

PONTOS DE COLETA:

FACEG E
COUTO GOIANÉSIA.

18/06
16 às 20h

FACEG

FECER, CAMPUS CERES
E ÁLVARO DE MELO

04/06 A 26/06
9 às 12h e 14 às 18h

Álvaro de Melo

APOIO:


