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A Associação Educativa Evangélica – AEE realizou no último dia 03 de setembro 
em várias de suas mantidas uma ação alusiva ao Dia da Independência, 
comemorado no dia 07 de setembro. 
A Ação #MeuBrasil aconteceu no formato Drive Thru nas seguintes mantidas:
Ÿ Colégio Couto Magalhães – Anápolis, com apoio da UniEVANGÉLICA e 

Faculdade Evangélica Raízes;
Ÿ Colégio Álvaro de Melo – Ceres, com apoio da Fecer e UniEVANGÉLICA 

Campus Ceres;
Ÿ Colégio Couto Magalhães – Goianésia, com apoio da FACEG; 
Ÿ Faculdade Evangélica de Senador Canedo.
Em Anápolis, professores e colaboradores foram para a Avenida Universitária com 
bandeiras do Brasil. Os motoristas que passaram pela avenida foram 
recepcionados e presenteados com bandeirinhas para os carros. Um momento de 
resgatar o amor pela Pátria.
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Colação de Grau Especial
é sucesso na UniEVANGÉLICA

UniEVANGÉLICA comemora
o Dia do Voluntariado

O Dia Nacional do Voluntariado é comemorado 
em todo o país em 28 de agosto. E na AEE a data 
não passou batido. Foi hora de falar um pouco 
mais sobre o Programa de Incentivo ao 
Voluntariado – Mãos para o Bem, lançado em 
2019 e ligado a Coordenação de Extensão e Ação 
Comunitária, da PROPPE.  
O objetivo do projeto é auxiliar na propagação e 
fortalecimento da cultura do voluntariado no 
município de Anápolis. Alicerçado na Lei do 
Voluntariado nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 
o programa é voltado a organizações, igrejas e 
pessoas que executam trabalhos sociais 
comunitários e que necessitam de voluntários 
para essas ações. 

Quem quiser saber mais sobre o programa, basta 
procurar a Coordenadora do Programa de 
Incentivo ao Voluntariado - Mãos para o Bem, Ana 

Paula Rodrigues Corrêa por meio do email: 
maos.paraobem@unievangelica.edu.br ou pelo 
telefone: (62) 3310-6639. 

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA realizou no último dia 
20 de agosto a 1ª Colação de Grau Especial online da UniEVANGÉLICA. A 
colação envolveu 25 cursos de graduação e centenas de formandos, que 
participaram online da cerimônia. 
Durante a transmissão que aconteceu simultaneamente pelo youtube e 
facebook da UniEVANGÉLICA, foram mais de 13 mil acessos. Um sucesso 
total entre formandos, familiares e amigos dos alunos graduandos. 
O evento teve a participação de dezenas de colaboradores e cumpriu todos 
os protocolos de segurança do Ministério da Saúde.
Parabéns aos departamentos envolvidos:

Ÿ Departamento de Marketing;
Ÿ EAD;
Ÿ Departamento de Eventos;
Ÿ Reitoria;
Ÿ Secretaria Geral;
Ÿ Departamento de Vigilância;
Ÿ Medicina do Trabalho;
Ÿ UniATENDER e 
Ÿ Capelania.

Este é o AEE 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.
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Espiritualidade

Precisamos falar sobre a vida
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O mês de setembro é focado na 
campanha de combate ao suicídio, o 
Setembro Amarelo. Segundo pesquisas 
voltadas para este assunto, por ano, 
800 mil pessoas tiram a própria vida e 
um número incontável tenta o suicídio. 
Assustadoramente, suicídio é a 
segunda maior causa de morte de 
jovens de 15 a 29. 
O que está por trás destes números? 
Fatores como depressão, solidão e 
decepção. Mas é preciso entender que 
na  g rande  ma io r ia  das  vezes , 
indivíduos desistem da vida não porque 
não querem viver, mas porque se 
recusam a viver uma vida que não valha 
a pena ser vivida e que não faça 
sentido.
Por isto, neste mês precisamos falar 

sobre a vida. Sim, sobre a vida que é 
cheia de possibilidades de mudança, de 
correção de erros e de mudança de 
rota. A vida tem companhias com quem 
podemos contar, lugar para nosso 
talento, e, especialmente, quando 
somos direcionados por valores 
maiores como uma relação viva e 
verdadeira com Deus.  A vida pode ser 
bem vivida se descobrirmos uma base 
sólida para sustentar nossa existência, 
e esta, não é outra senão Jesus, que 
revela nosso valor, nos dá perspectiva 
de propósito e quando estivermos 
cansados se oferece como descanso e 
alívio para nosso interior. 
Viva bem! Viva a vida na sua plenitude! 
Vida é doação! Vida é partilhar e 
receber! Aprendamos a viver bem!

UniEVANGÉLICA integra movimento
Aliança pela Inovação

Felipe Homsi

Em aproximação histórica com o setor produtivo 
goiano, o Centro Universitário de Anápolis faz 
parte do grupo Aliança pela Inovação, composto 
por diversas entidades produtivas do Estado de 
Goiás que busca al iar o conhecimento 
acadêmico aos mais diversos setores da 
economia.
O presidente do Conselho Temático de 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CDTI) 
da Federação das Indústrias do Estado de Goiás 
(FIEG), Heribaldo Egídio, esteve no Centro 
Universitário para apresentar projetos e demais 
ações do Aliança pela Inovação. Além dessa 
parceria, a UniEVANGÉLICA já contribui com 
diversas empresas e entidades que buscam na 
tecnologia uma forma de alavancar a produção 
de conhecimento.
O Reitor Carlos Hassel Mendes destacou a 
importância do que chamou de "caminho da 
inovação" e evidenciou que a UniEVANGÉLICA 
"está  aber ta"  para t r i lhar  essa v ia  do 
conhecimento.
"Estamos fazendo acontecer isso internamente, 
nos meios acadêmicos, com os nossos 
programas de mestrado e doutorado e é 
fundamental essa interação, interagirmos com o 

setor produtivo para que, juntos, possamos 
alavancar a inovação e a tecnologia do nosso 
Estado. Os desafios são enormes, o momento 
econômico é difícil, mas não é o momento de ficar 

parado. É o momento de agir", ressaltou ainda 
Carlos Hassel Mendes, Reitor do Centro 
Universitário de Anápolis, UniEVANGÉLICA.



A auxiliar de disciplina do Colégio Couto Magalhães de Anápolis, Alda Bispo 
Soares, compartilha com a gente uma paixão que ela aprendeu na infância: 
o crochê. “O crochê pra mim é uma terapia. Não consigo ficar sem. Pra mim é 
uma arte onde eu transformo um novelo de linha em peças como toalhas, 
tapetes, panos de prato, blusas e qualquer peça que minha imaginação 
quiser”, explica. 
Além de ser uma paixão, Alda conta que também é um complemento de 

“O crochê pra mim é
uma terapia”, diz Alda

renda e uma forma de ajudar entidades carentes. “Com essa renda eu ajudo 
entidades que precisam. É uma maneira que tenho para ajudar”, diz.
Quando se fala em crochê, muita gente pensa em uma vovó sentada na 
cadeira de balanço. Mas não é bem assim. “Se engana quem pensa que 
crochê é pra gente velha. Crochê é coisa de quem tem habilidade. E fico 
super feliz em ver homens, mulheres e crianças se envolverem com essa 
arte”, conta.

Alda se coloca à disposição de quem tem o interesse em ajudar e dá algumas 
dicas para quem quer começar:
Ÿ Escolha linha e agulha grossa para começar a aprender;
Ÿ Não se preocupe com o jeito certo de segurar linha e agulha. Cada 

pessoa tem seu jeito; 
Ÿ Treine primeiramente fazendo correntinhas, depois o ponto baixo e por 

último o ponto alto;
Ÿ E o mais importante: não desista cada vez que tiver que desmanchar 

algum trabalho. Tente até formar sua primeira peça.  

Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho de Alda Bispo é só 
seguir sua página no instagram: @aldatelier. 

Nossos talentos

A secretária do Departamento de Capelania da 
AEE, Ana Sara Stach Morais está há quatro anos 
da instituição. Mas tem uma missão que ela 
aprendeu desde muito cedo, a cuidar do próximo. 
“Eu sou filha de pastor e me envolver por amor 
com o próximo sempre foi algo que aprendi em 
casa tendo meus pais como exemplo”, conta. 
Há três anos Ana Sara começou a trabalhar como 
voluntária de um projeto social com crianças 
abandonadas ou em situação vulnerável. “Na 
CasaLar eu ajudo correndo atrás de doações: 
financeira, alimentos, roupas, brinquedos, fraldas 
e móveis. Além disso, ajudo a cuidar das crianças, 
dando amor e ensinando um pouco pra elas sobre 
Jesus”.
Na AEE, Ana Sara trabalha de segunda a sexta e 
não se importa em dedicar seus finais de semana 
ao trabalho voluntário. “O que me motiva a estar 
ali é o sorriso que eu recebo quando chego, é o 
afago que sinto quando vejo que Deus pode me 
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usar na vida daquelas crianças, é quando um 
bebê que nunca viu ou sentiu o que é ter uma mãe 
me chama de mãe. Não há prazer maior do que 
passar sábado e domingo cuidando das crianças 
e na segunda começar a jornada na AEE porque o 
coração está em paz, cheio do amor do Senhor e 
de amor por cada uma daquelas vidas que 
dependem do meu serviço voluntário”.
Pra concluir Ana Sara conta que todos nós 
podemos ser voluntários. “O voluntariado pode 
ser feito de diversas formas, não apenas com 
presença física, mas com orações, doações de 
fraldas, leites, alimentos e diversas outras coisas 
das quais a CasaLar depende para continuar 
funcionando e oferecendo o melhor para essas 
crianças. Existem diversos outros lugares 
precisando de apoio, de oração, de doação! 
Jesus nos ensina a sermos sensíveis ao próximo 
diariamente. Que Deus capacite todos nós a 
sermos voluntários”. 

Fazer o bem faz bem

“Aprendi cedo a me envolver com o
próximo por amor”, conta Ana Sara
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Data criada para conscientizar as pessoas sobre a importância do desenvolvimento de 
meios de inclusão das pessoas com deficiência. Na AEE, o Núcleo de Acessibilidade e 
Inclusão (NACI) tem essa missão: promover ações que assegurem o ingresso, a 
permanência, a integração e o êxito dos acadêmicos e colaboradores que possuem 
algum tipo de deficiência. 
Pra isso, o NACI propõe ações como a mitigação de barreiras arquitetônicas (rampas de 
acessos, pisos táteis, placas em brailes, sanitários e bebedouros acessíveis), barreiras 
atitudinais e de comunicação virtual. 
Essas adaptações contribuem para o acesso e o progresso das pessoas com 
deficiência dentro da instituição.  

Dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência

21 de setembro

30 de setembro
Dia da Secretária


