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AEE Notícias
completa 3 anos
Já são três anos informando, contando histórias e nos relacionando com os colaboradores da AEE. Queremos continuar 
fazendo mais e, cada vez, melhor. Para isso, sua participação é essencial. Converse com a gente, dê sugestões e faça 
críticas. Nosso canal direto: aeenoticias@unievangelica.edu.br
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Atendimento virtual
aumentou durante
quarentena

esde o início da quarentena e lançamento 

Dde um canal direto com a Capelania, via 
whatsapp, a procura por aconselhamento 

aumentou. “Nas nossas idas e vindas, as 
pessoas estavam mais desejosas em conversar”, 
relata o Capelão Institucional, Pr. Heliel Gomes 
de Carvalho.
Hoje, as visitas aos departamentos estão sendo 
feitas seguindo todas as normas de segurança. 
Mas as devocionais também estão sendo 
realizadas via online. “Nosso maior ganho nessa 
quarentena foi que começamos a fazer 
chamadas de vídeo via whatsapp para os líderes 
de todos os setores, que esperam esse momento 
de oração e compartilhar da palavra. A recepção 
e o impacto positivo tem sido muito grande”, 
explica Pr. Heliel. 
Quem quiser receber atendimento pelo 
whatsapp, basta mandar uma mensagem para o 
número +55 62 9 9690-9798.

técnico de laboratório, Valdeir Leite dos Santos está há 16 anos na AEE. E 

Oneste momento onde é tão importante demonstrar solidariedade, ele dá o 
exemplo. Desde 2008 cadastrado no banco nacional de doadores de 

medula óssea, ele irá finalmente ser um doador.
O telefonema para que ele fosse a Curitiba realizar os exames necessários para o 
procedimento aconteceu em maio. Depois desta ligação, ele já foi à Curitiba, fez 
todos os exames e retornou para Anápolis. 
No último dia 25 de junho, ele embarcou novamente para a capital paranaense 
para se submeter ao procedimento, que aconteceu no dia 29. Apesar do 
procedimento não ser simples (a medula é retirada do interior de ossos da bacia 
por meio de punções), ele nunca pensou em desistir. 
“Mesmo sabendo dos riscos, eu sempre quis fazer. Porque eu penso na família 
dessa pessoa que irá receber a medula, na alegria de ter achado um doador 
compatível”, explica. 
Valdeir também conta que sua família sempre o incentiva. “Minha esposa vai 
comigo e minha família toda me apoia. Minha filha fala com orgulho que vou 
salvar uma vida, vou ser um herói. E isso é minha maior recompensa”, conta.

FAZER O BEM
FAZ BEM

“Ajudar o próximo
é o que me motiva” 
Valdeir leite dos santos

espiritualidade

expediente

solidariedade

As palavras de incentivo também vão ser 
compartilhadas aqui, com você colaborador, a 
cada edição do AEE Notícias. Para essa edição, o 
Pr. Heliel Gomes de Carvalho deixa uma 
mensagem:

Nos momentos de incerteza podemos ter a 
certeza do amor de Deus. Da fragilidade da vida. 
Da necessidade de amarmos mais as pessoas, 
nos apegarmos ao essencial e deixarmos o 
supérfluo e irrelevante. Agora vemos como é 
importante termos uma fé sólida, princípios bem 
fundamentados e um coração voltado para Deus 
e às pessoas. 
Estamos aqui para servir, na convicção que: 
"aquele que começou a boa obra em nós há de 
completá-la até o dia de Cristo Jesus" (Fl 1.6).
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A s e c r e t á r i a  d a  C a p e l a n i a 
Institucional da AEE, Ana Sara Stach 
Morais começou a trabalhar na 
instituição há quatro anos. Nessa 
quarentena,  e la  mandou uma 
receit inha para adoçar nossos 
momentos com a família e um lindo 
depoimento. 
“A gastronomia chegou à minha vida 
junto com a minha descendência 
alemã. Minha avó alemã e minha 
mãe, filha de alemães me ensinaram 
a paixão pela cozinha. Elas me 
ensinaram não só a amar a cozinha e 
o que se faz nela, mas a fazer tudo 
com amor e por amor.
Estou na AEE há quase quatro anos, 
mas minha história aqui começou em 
2008 quando terminei o Ensino Médio 
e consegui uma vaga como Menor 
Aprendiz. Pra assumir minha função 
como menor aprendiz, eu precisava 
me matricular em algum curso e, 

coincidentemente, naquela mesma época, começava a primeira turma do curso de Gastronomia.
Com base na cozinha familiar e na cozinha mais sofisticada e profissional, sigo amando o que faço.
Deus me deu oportunidades incríveis dentro da AEE. Aqui tenho os melhores amigos que levo pra vida e 
aqui exerço minha função de secretária com amor e por amor”.

Paixão pela Gastronomia

No dia 15 de julho, é comemorado no Brasil 
o Dia do Homem. Queremos aproveitar 
essa data para parabenizar todos os nossos 
colaboradores homens, que dedicam seus 
talentos, seus esforços e seu tempo para 
crescer junto com nossa instituição.

FELIZ DIA
DO HOMEM

GARANTIR A SEGURANÇA DOS
COLABORADORES É ESSENCIAL

Alguns colaboradores da AEE participaram no 
último dia 22 de junho de um Treinamento de 
Biossegurança. O treinamento foi realizado pelos 
setores de RH e Segurança do Trabalho em 
parceria com a COREME e Projeto UniCUIDADO. 
Essa primeira etapa foi voltada para os técnicos 
de laboratórios e zeladoria. O objetivo é garantir a 
segurança dos colaboradores. Durante o 

treinamento houve a descrição das rotinas diárias 
esclarecendo os princípios básicos sobre 
prevenção à COVID-19, fora e dentro do ambiente 
do trabalho. 
O treinamento, que aconteceu no Ginásio 
Pol iesport ivo da UniEVANGÉLICA, será 
estendido aos demais colaboradores. 

INGREDIENTES:
2 1/2 xícaras de farinha de trigo
1 pacote de coco ralado 50g
3 ovos
1 xícara de açúcar
1/3 de xícara de óleo (preferencialmente de coco)
1/2 copo de leite
1/2 copo de leite de coco
1 colher de sopa cheia de fermento em pó para 
bolo

MODO DE PREPARO:
Em uma tigela junte todos os ingredientes líquidos 
e misture.  Em seguida acrescente o coco ralado 
e vá acrescentando a farinha e mexendo, mexa 
bem! Unte uma forma do modelo de sua 
preferência e ligue o forno a 180º. Acrescente a 
colher de fermento e mexa até misturar os 
ingredientes, sem mexer demais. Coloque a 
massa na forma e leve ao forno por 35/40 minutos 
a 220º.

COBERTURA:
1 caixa de leite condensado (270g)
1 pacote de coco ralado 50g
1 colher de sopa de margarina

Bolo de COco

Parabéns! 

Nossos talentos

 Ana Sara foi aluna de Gastronomia da UniEVANGÉLICA



A Associação Educativa Evangélica parabeniza a amada cidade de 
Anápolis pelos seus 113 anos. Uma cidade que cresceu praticamente junto 
com nossa instituição. Aos anapolinos, nossa gratidão e reconhecimento. 
Povo hospitaleiro e aberto ao progresso.

A máquina projetada pelos técnicos do Centro Tecnológico e LABBAS tem 
capacidade de cortar mais de 100 mil máscaras por dia. A proposta surgiu a 
partir da necessidade do Projeto Institucional criado pela coordenadora 
administrativa do CSA/COREME, Claudia Godoi Nascimento. 
“O projeto funciona a partir de um sistema hidráulico, em que foi construído e 
adaptado um molde com o perfil das máscaras e confeccionado uma 
estrutura para suportar a operação de corte”, explica o coordenador de 
laboratórios, Prof. Sérgio Brandão.
Participaram do projeto os técnicos Inácio Rodrigues Jaime Júnior e Pedro 
Henrique de Oliveira, o coordenador de laboratórios do curso de Engenharia 
Mecânica, Prof. Sérgio Mateus Brandão e o coordenador do Centro 
Tecnológico e LABBAS, Prof. Mário de Souza Mello. 

O Dia Internacional do Meio Ambiente, comemorado em 05 de junho, é uma 
oportunidade relevante para refletir sobre a nossa relação com ambiente e 
sobre as formas sustentáveis de desenvolvimento e de preservação dos 
bens naturais. 
O Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA tem se preocupado 
em cumprir a Visão e Missão da sua Mantenedora: a Associação Educativa 
Evangélica. Para tanto, o Conselho Acadêmico Superior aprovou a Política 
de Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental, que visa 
consolidar na instituição práticas educativas na promoção da ética e da 
cidadania ambiental. 
Neste contexto aconteceram diferentes eventos promovidos pelo curso de 
Ciências Biológicas: VI Semana de Meio Ambiente em parceria com o 
Programa de Pós-graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente 
(PPG STMA) e o Núcleo de Educação Ambiental (NEA) na modalidade 
online. A live teve a participação da diretora do curso de Ciências 
Biológicas, Profª Drª Josana Peixoto, do Prof. Me.  Ricardo Elias do V. Lima 
e dos responsáveis pelo poder público da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente do município de Anápolis: Antônio Zayek, Yan Castro e a bióloga 
Luana Lisbôa. 
Foram desenvolvidas ações relacionadas ao Projeto Canindé em parceria 
com os cursos de Medicina e Agronomia com videoconferências de 
temáticas relevantes sobre a pandemia e as questões ambientais.
E o ciclo de palestras coordenado pelo NEA com discussões em Educação 
Ambiental: água, resíduos e outras temáticas com a participação de 
renomes nacionais e internacionais como Prof. Dr. Marcos Reigota.

Profª Drª Josana Peixoto
Diretora do Curso de Ciências Biológicas

Inovação
Técnicos da UniEVANGÉLICA criam
máquina de corte de máscaras e EPI'S

Dia Internacional do 
Meio Ambiente é momento 
para refletir

113 an�
Parabéns Anápolis�
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Iremos trazer neste espaço, dicas para você cuidar da sua saúde e 
garantir uma maior qualidade de vida. Nesta edição, trazemos mais 
dicas de exercícios para você fazer em casa ou onde quiser.

Viva Bem

Trote parado Afundo alternado Flexão de braços

Deslocamento lateral Prancha frontal

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. 
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