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AS 
DE

AULAS
ESTÃO 
VOLTA!
Em 18 de janeiro de 2021 a aulas presenciais 
retornaram nos Colégios Couto Magalhães 
(Anápolis/Goianésia) e Álvaro de Melo (Ceres). E a 
partir do dia 1º de fevereiro, as aulas presenciais 
também voltaram nas faculdades e no Centro 
Univers i tár io,  seguindo todas as medidas 
necessárias para garantir a segurança de alunos, 
professores e colaboradores. 
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Depois de quase um ano sem frequentar 
presencialmente as escolas, os alunos puderam 
finalmente voltar. E esse momento foi muito 
especial. A alegria estampada no rosto das 
crianças e adolescentes foi notável. 
Muitos professores se emocionaram e alguns 
alunos também. Mas essa volta só aconteceu 
porque todos os colégios da AEE estão seguindo 
rigorosamente os protocolos de Biossegurança. 
A partir do dia 1º de fevereiro, as aulas 

presenciais voltaram também nas faculdades e 
no Centro Universitário, seguindo todas as 
medidas necessárias para garantir a segurança 
de alunos, professores e colaboradores. 

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA
Ÿ Utilização de apenas 30% da capacidade da 

sala de aula (os grupos são divididos e se 
revezam entre aulas presenciais e online);

Ÿ Utilização de máscaras;
Ÿ Higienização constante das mãos;

2020 foi um ano inesquecível. Tivemos que nos reinventar, nos adaptar e 
nos preparar para o novo normal. Por isso, nossas aulas, eventos e seminários 
foram em sua maioria online.

E vencemos mais um desafio com maestria. Nossa retrospectiva de 
2020 é repleta de treinamentos, aulas e eventos online. Também recebemos a 
visita da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
Damares Alves e da Primeira-Dama da República, Michelle Bolsonaro.

Encerrando 2020, recebemos na UniEVANGÉLICA uma comissão do 
MEC. Um passo a mais para a transformação do Centro Universitário em 
Universidade. 

2020: o ano que vai ficar na história

Emoção e alegria
no reencontro

Visita MEC

Aulas online

DriveIn Educação Infantil - Couto Anápolis Treinamento em Biossegurança Semana da Pátria - Couto Anápolis

Distribuição e confecção de máscaras

Inauguração CEPInova

Visita MEC Visita MEC Visita MEC

Ÿ Bebedouros ativados apenas para reposição 
(todos os alunos devem levar para a escola 
uma garrafa d'água);

Ÿ Recipientes de álcool em gel nas entradas e 
distribuidos por todos os prédios;

Ÿ Tapetes sanitizantes;
Ÿ Professores utilizando além da máscara, 

protetor facial;
Ÿ Aferição de temperatura na entrada da 

instituição;
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Acadêmica de Odontologia
da UniEVANGÉLICA é primeira
colocada em prêmio nacional

Felipe Homsi 

A aluna Eduarda Lyssa 
Ribeirão Silva, do 7º período 
de  Odon to log ia ,  f o i  a 
v e n c e d o r a  d o  P r ê m i o 
Es tudan te  do  Bem.  O 
concurso tem como objetivo 
premiar a melhor fotografia 
com o tema "Exclusões na 
Juventude".
O retrato da Eduarda foi o 
que melhor expressou a 
situação de vít imas de 

violência social e pessoas invisíveis na sociedade. Seu 
trabalho evidenciou que muitas dessas pessoas não têm 
acessos a tratamentos odontológicos.

LEIA O DEPOIMENTO DA EDUARDA

“Meu nome é Eduarda Lyssa Ribeiro 
Silva, tenho 21 anos, sou bolsista do 
UniMISSÕES na UniEVANGÉLICA, estou 
no  7º período do Curso de Odontologia. 
Conheci o ONG “Turma do bem” no 
CIOSP, um Congresso Internacional de 
Odontologia em São Paulo! E sempre 
amei questões sociais, conheci mais 
sobre a ONG e seus programas, fiquei 
sabendo sobre o concurso, e me inscrevi!

Fazer esse trabalho foi muito especial, 
mesmo em um tempo de pandemia, um 
tempo tão desafiador para todos. A foto 
que enviei foi de uma criança daqui de 
Anápolis do Bairro Leblon! 

Tive muitas dificuldades, para encontrar a 
criança que conseguiria passar a 
mensagem do tema do concurso! Estava 
voltando para casa ainda insatisfeita com 
as fotografias que tinha conseguido, 

quando encontrei com o Pedro e sua mãe 
no caminho.

Que alegria fotografar aquele menino com 
tanta simplicidade e simpatia no olhar! 
Busquei retratar um pouco do que 
estamos vivendo em 2020 nessa 
fotografia! E também que casasse com o 
tema “exclusões na juventude”! A foto 
ficou entre as 16 finalistas do Brasil e foi 
uma surpresa!

Passaria ainda pela votação popular e 
comissão da ONG turma do bem! A foto 
ficou entre as 5 mais votadas! E então na 
classificação final, venci o concurso e fui 
p r e m i a d a  c o m  u m  c o n s u l t ó r i o 
odontológico! 

Que alegria, estou muito grata, a Deus por 
me surpreender com sua bondade, por 
representar  Go iás ,  Anápo l is  e  a 
UniEVANGÉLICA e grata pelo apoio da 
minha família e amigos!"

Felipe Homsi 

Após o reconhecimento do curso de Medicina 
como um dos 18 melhores do país ,  a 
UniEVANGÉLICA reafirma sua excelência na 
oferta de ensino superior no Brasil e conquista a 
nota 5 no MEC, conforme o Conceito Institucional 
(CI) divulgado no final de dezembro pelo 
Ministério da Educação.
O CI representa o desempenho de uma 
Instituição de Ensino Superior, obtido após uma 
série de avaliações in loco do MEC.
São avaliados os cursos de graduação e pós-
graduação da instituição, a estrutura física, além 
dos projetos de ensino, pesquisa e extensão. O 
índice atesta a qualidade institucional sob todos 
o s  a s p e c t o s ,  c o m  f o c o  n o  P l a n o  d e 
Desenvolvimento Institucional (PDI).
“Estamos vivendo momentos de intensa alegria 

na UniEVANGÉLICA. Nosso curso de Medicina 
foi nota 5 e agora a instituição como um todo 
recebe o mesmo conceito. Isso fortalece nosso 
projeto de conversão do Centro Universitário de 
Anápolis em universidade”, explica o Reitor 
Carlos Hassel Mendes.
Ernei de Oliveira Pina, Chanceler do Centro 
Universitário de Anápolis e Presidente da 
Associação Educativa Evangélica (AEE), 
evidenciou importantes investimentos na 
U n i E VA N G É L I C A  q u e  g a r a n t i r a m  o 
reconhecimento da comunidade e foram 
fundamentais para a avaliação positiva do MEC.
“A Nota 5 é um conjunto de fatores, que inclui 
capacitação do corpo docente, contratação de 
profissionais, investimentos em estrutura, maior 
vínculo com a comunidade e ampliação da oferta 
de cursos. A excelência da Instituição nos levou a 
essa conquista importantíssima”.

UNIVERSIDADE

O Cen t ro  Un ive rs i t á r i o  de  Anápo l i s  – 
UniEVANGÉLICA está próximo de se transformar 
em universidade.
Com quatro mestrados e dois doutorados, a 
Instituição, por decisão do Conselho de 
Administração da Associação Educativa 
Evangélica, protocolizou no Ministério da 
Educação o processo de recredenciamento 
institucional com vistas à conversão do Centro 
Universitário de Anápolis em Universidade 
Evangélica de Goiás.
“Esse foi um sonho dos nossos fundadores, em 
1947, quando eles fundaram a Associação 
Educativa Evangélica, ano em que o Colégio 
Couto Magalhães foi incorporado e o Colégio 
Álvaro de Melo, localizado em Ceres, foi criado. 
Eles já pensavam em universidade. Nós estamos 
devendo isso a eles, aos nossos visionários 
fundadores”, reconhece o Reitor Carlos Hassel.
Conforme afirmou, “esse é um momento histórico 
nesses 73 anos para toda a comunidade 
acadêmica”.
“O sonho, o desafio está diante de nós”, evidencia 
ainda Carlos Hassel Mendes.

UniEVANGÉLICA
conquista
nota 5 no MEC

AEE investe em crescimento profissional
A Associação Educativa Evangélica – AEE 
investe no crescimento profissional de seus 
colaboradores. 
Neste momento, o Departamento de Recursos 
Humanos está com recrutamento interno para:

Assistente de Disciplina (Colégio Couto 
Magalhães – Anápolis)
É preciso ter:

Ÿ Ensino Médio completo;
Ÿ Informática básica;

Técnico de Enfermagem (Colégio Couto 
Magalhães – Anápolis)
É preciso ter:

Ÿ Curso Técnico de Enfermagem;
Ÿ Experiência na área;

Os interessados devem enviar currículo para o email: rh@unievangelica.edu.br com nome da vaga no título do email. 

Eduarda Lyssa Ribeirão Silva
7º período de Odontologia


