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UniEVANGÉLICA AGORA É
UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS

Quem estudar na UniEVANGÉLICA le-
vará na bagagem e, claro, no currículo, 
o privilégio de estudar em uma univer-
sidade. Isso porque a instituição se tor-
nou a Universidade Evangélica de Goi-
ás. Sendo assim, deixa de ser centro 
universitário e entra para rol de seletas 
instituições de ensino superior do Brasil 
que carregam o mesmo título.
“Hoje é um dia de alegria, de emoção e 
de celebração. O Salmo 126, versículo 
três diz: “Grandes coisas fez o Senhor 
por nós, por isso nós estamos alegres.” 
E, de fato, é um dia de alegria. Nós es-
peramos essa data já por muito tempo. 
Eu, particularmente, sou egresso dessa 
instituição. Estudei no Colégio Alvaro 
de Melo, em Ceres (mantido pela AEE). 
Depois, vim para Anápolis. Meu primei-
ro emprego carteira assinada foi com 
a Associação Educativa Evangélica”, 
relembrou o Presidente da Associação 
Educativa Evangélica, Augusto César 
Rocha Ventura.
O Reitor Carlos Hassel Mendes lem-
brou dos fundadores da Associação 
Educativa Evangélica e todos aqueles 
que trabalharam ao longo dos anos 
para que o sonho da universidade pu-

desse se tornar realidade. “A nossa 
gratidão eterna a esses homens que 
voluntariamente prestam esse serviço 
à nossa instituição”, declarou. 
O Vice-Presidente da AEE, Ernei de 
Oliveira Pina, demonstrou toda a sua 
alegria: “Um momento de muita emo-
ção. Estamos aqui honrando a história 
de homens e mulheres que, há várias 
décadas, lançaram as bases para que 
a Universidade Evangélica deixasse de 
ser um sonho. Damos graças a Deus 
por aquelas pessoas que lançaram a 
pedra fundamental dessa magnífica 
instituição”.
O dia 31 de maio, foi o grande dia da 
história institucional. O Ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro, esteve na univer-
sidade para a assinatura da portaria mi-
nisterial nº 351, de 27 de maio de 2021. 
“Credenciar a Universidade Evangélica 
de Goiás - UniEVANGÉLICA, por trans-
formação do Centro Universitário de 
Anápolis - UniEVANGÉLICA”, diz o tex-
to do documento.
O Ministro da Educação, Milton Ribeiro, 
exaltou o credenciamento universitário. 
“A universidade... quando um centro 
universitário passa de categoria, ele 

toma um novo status, até mesmo o rei-
tor. Então, ela vai se abrigar agora em 
temas de pesquisa, de pós-graduação 
e extensão e, assim, dar esse status a 
todos os alunos que agora vão se for-
mar aqui”, destacou. “Isso é histórico”, 
declarou ainda.
O Governador de Goiás, Ronaldo Caia-
do, destacou o papel desempenhado 
pela instituição: “o trabalho de toda a 
UniEVANGÉLICA em ter hoje o status 
de universidade, conduzida pela habili-
dade, pelo prestígio do senhor ministro, 
transformando esse sonho de todos 
nós anapolinos em uma realidade hoje. 
Isso dá um diferencial enorme para a 
cidade de Anápolis, ter uma estrutura 
como a UniEVANGÉLICA, reconhecida 
como universidade e como tal, a partir 
daí, ampliando cada vez mais, melho-
rando cada vez mais as condições da 
nossa cidade de Anápolis, se tornar um 
verdadeiro polo universitário de refe-
rência nacional”.
A orquestra do Projeto Criar e Tocar 
abrilhantou o evento com uma apre-
sentação musical para o público parti-
cipante.
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AEE HOMENAGEIA PESQUISADORES
A Associação Educativa Evangélica 
realizou no último dia 08 de julho, quinta-
feira, a Cerimônia do Prêmio do Mérito 
Científico. A premiação foi estabelecida 
pela Portaria Presidencial nº 12/2021 
e institui no âmbito da Mantenedora o 
Dia do Pesquisador, a ser celebrado 
anualmente no dia 08 de julho. 
Vários pesquisadores (professores e 
alunos) de mantidas da AEE foram 
premiados. A premiação foi dividida em 
nove categorias:
Menção Honrosa

• Iniciação Científica e Tecnológica
• Comitês de Ética

• Grupos de Pesquisa
• Tecnologia e Inovação
• Produção com maior Fator de Im-
pacto
• Produtividade em Pesquisa

Medalha do Mérito Científico
• Maior Produção Científica
• Conjunto da Obra

O Governo de Goiás e a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás 
(FAPEG) receberam o Prêmio Especial 
do Mérito Científico, na categoria Me-
dalha do Mérito Científico para Institui-
ção Apoiadora da Pesquisa e Inovação 
em Goiás. 

O Prefeito de Anápolis, Roberto Naves 
também foi homenageado. Ele rece-
beu uma placa em reconhecimento ao 
apoio dado às ações desenvolvidas 
pela Associação Educativa Evangélica. 

Leia o QR Code com o celular acesse a 
transmissão do evento
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MINHA HISTÓRIA
De Garoto da Fotocópia a Presidente da AEE

Quando cursava o 2ª ano do Ensino 
Médio (na época 2º grau), o então ado-
lescente Augusto César Rocha Ventu-
ra conseguiu o primeiro emprego com 
carteira assinada como mecanógrafo 
na AEE. “Na prática, eu era o garoto da 
fotocópia”, brinca. 

minha estrutura moral e cristã, por meio 
de professores e profissionais de cará-
ter e conduta irrepreensíveis, tudo isso, 
como forte aliado da sólida educação 
que recebi em casa”, afirma.
Como Presidente da Instituição, Dr. 
Augusto César Rocha Ventura acredita 
que ela continuará marcando muitas vi-
das. “Vislumbro a AEE como instituição 
que, além da linda e rica história cons-
truída ao longo de seus 74 anos, tem, 
ainda, muito a oferecer à sociedade. 
Não tenho dúvida que tal como milha-
res de pessoas, empresas, municípios 
e o estado de Goiás se beneficiaram 
da existência profícua da AEE, ela con-
tinuará a marcar, significativamente, a 
história de muitas vidas, organizações 
e do país, como um esteio que revela 
segurança e credibilidade, mas, tam-
bém, como farol, que ilumina a direção 
a seguir, de modo a viabilizar àqueles 
que para cá vêm, percorrer novos cami-
nhos de êxito e realização, sem temor 
do que encontrarão, porque estarão 
preparados”, conclui.

Mas essa não foi a primeira experiên-
cia do atual Presidente da AEE com a 
instituição. Em janeiro de 1980, ele co-
meçou a estudar na 5ª série do ginásio 
(hoje Ensino Fundamental), no Colégio 
Álvaro de Melo, em Ceres. 
Em 2000, o Dr. Augusto foi recebido 
como membro dirigente da Assembleia 
da AEE e em 2004 foi eleito para o Con-
selho de Administração. E agora, exer-
ce pela primeira vez o mandato de Pre-
sidente da AEE. “Depois de 21 anos de 
associado e de 17 anos no Conselho 
de Administração, tornei-me Presidente 
da Instituição”, conta o Dr. Augusto.
Para o Dr. Augusto, a Associação Edu-
cativa Evangélica é muito mais que 
um local de trabalho. “A AEE tem um 
significado muito forte na minha vida. 
Ela representa uma alavanca que me 
propiciou conquistas inimagináveis. O 
ensino que recebi, desde o ginásio (En-
sino Fundamental), passando pelo 2º 
grau (Ensino Médio) e o Curso Superior 
(Faculdade de Direito), foram relevan-
tes para minha base e aprimoramento 
técnicos. Mas, não posso deixar de 
destacar a elevada contribuição para 

Participe da eleição da CIPA
O segundo semestre de 2021 começará com a escolha dos integrantes da Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da UniEVANGÉLICA. A votação 
acontecerá no dia 25 de agosto de forma online e presencial, o que permitirá maior 
segurança e facilidade para os eleitores. 
Lembramos que o principal objetivo da CIPA é prevenir acidentes de trabalho 
e promover a saúde dos colaboradores. Assim, a escolha dos seus membros é 
muito importante, pois quanto mais engajados e comprometidos eles forem, mais 
eficientes serão as melhorias no ambiente de trabalho. 
Por isso, fique atento às informações relativas ao processo eleitoral e dê um voto 
à segurança! Contamos com você!

CIPA

s e g u r a n ç a
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Expediente
Este é o AEE Notícias, um meio de comunicação on-line da 
AEE. Enviado mensalmente a todos os colaboradores por 
e-mail e também disponível no Portal RH.

Presidente da AEE: Augusto César Rocha Ventura
Diretor Administrativo: Lucio Boggian
Diretora Financeira: Cida Pereira
Encarregada de RH: Lusvera Silva
Recursos Humanos: Luana M. Costa

Jornalista: Ana Cláudia Oliveira
Departamento de Eventos: Larissa Mello
Diagramação: Gleydson Isecke
Fotos: Mauro Sérgio - Eduardo Coelho

A esperança é uma coisa boa (2Ts 
2:16). O Criador é chamado o Deus da 
esperança, por isso nEle está a nos-
sa esperança, por isso esperarei nEle 
(Lm 3.24; Rm 15.13; Sl 62.5). Ele pode 
gerar alegria e paz pela fé enriquecen-
do as pessoas de esperança pelo seu 
Espírito (Rm 15.13). Essa esperança 
deve ser motivo de regozijo na alma 
(Rm 12:12).

Quem tem esperança será recompen-
sado como uma pessoa bendita (Jr 
17.7). Ela renova suas forças a seme-
lhança das águias, que correm sem 
se cansar, caminham sem fatigar (Is 

40.31). Elas são preservadas na since-
ridade tendo uma vida reta (Sl 25.21). 
Afinal, nessa esperança fomos salvos 
(Rm 8.24).

Em Jesus Cristo encontramos a espe-
rança. Uma viva esperança, porque 
nEle, encontramos nossa identidade, 
encontramos o Pai (Ef 2.12; 1 Pd 1.3). 
E essa esperança não se confunde, 
porque não é expectativa; não se fun-
damenta na incerteza das riquezas, 
que é ilusória; não se limita a esta vida, 
pelo contrário, ela é firmada no amor de 
Deus e alicerçada no mesmo poder que 
trouxe Jesus da morte e trará também 

quem nEle descansou (1Ts 4.13,14; Pv. 
23.18; 1Tm 6.17; Rm 5.5).

Então, quer um conselho sábio: se ape-
gue a esperança que vem do Evange-
lho (Cl 1:22,23); Se encha da esperança 
que vem da Palavra (Rm 15.4); Traga 
a memória o que pode dar esperança 
(Lm 3.21); Se alegre na esperança (Pv 
10.28) e não se esqueça que, os olhos 
do Senhor estão sobre os que esperam 
na sua misericórdia (Sl 33.18).

Pr. Heliel Gomes de Carvalho
Capelão Institucional da AEE

NÃO PODEMOS PERDER A

ESPERANÇA

No dia 06 de maio de 2021 mais uma turma de Aprendizagem participou da soleni-
dade de encerramento. A turma 2020/2021 esteve presente em um culto de ação 
de graças dirigido pelo capelão do Colégio Couto Magalhães,
Pr. Cleber Pereira. 
A sensação de todos nós da AEE é de dever cumprido no que se refere a formar, 
desenvolver e colaborar com o início da vida profissional desses jovens que viven-
ciam essa fase tão importante  em nossa instituição. Desejamos sucesso a todos!

Equipe de RH

ENCERRAMENTO DE MAIS UMA TURMA DE APRENDIZAGEM
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Faculdade Evangélica Raízes – A 
Faculdade Evangélica Raízes também 
contou com a solidariedade de alunos e 
colaboradores realizando a campanha 

Raízes do Coração. Foram arrecada-
dos cerca de 800 quilos de alimentos 
que também serão entregues à Prefei-
tura de Anápolis.

Couto Magalhães e UniEVANGÉLICA 
- Alunos e colaboradores da instituição 
participaram da campanha fazendo 
a doação de cobertores e agasalhos 
que foram entregues à Secretaria de 
Desenvolvimento Social, Esporte e 
Cultura de Anápolis. A Primeira Dama 
Vivian Naves recebeu pessoalmente as 
doações. 
Durante a campanha, foram arrecada-
das aproximadamente mil peças, entre 
roupas e agasalhos, que serão distri-
buídas entre famílias assistidas pela 
Secretaria do Desenvolvimento Social. 
Colégio Álvaro de Melo – Em Ceres, o 
Colégio Álvaro de Melo arrecadou 100 
agasalhos e 10 cobertores, que foram 
distribuídos para moradores de rua da 
cidade. 

AQUECENDO CORPOS E CORAÇÕES
Mantidas dão show quando o assunto é solidariedade

COLABORADORES 
DA AEE RECEBEM 
A VACINA CONTRA 
COVID
Os colaboradores de todas as mantidas 
da AEE receberam a primeira dose da 
vacina contra a COVID. Alguns já es-
tão completamente imunizados, princi-
palmente, aqueles que são da área da 
saúde. Um alívio para todos!

http://centrodelinguas.unievangelica.edu.br/
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cursos livres e colégios. Um ano depois recebeu um outro 
convite e mais um desafio: fazer parte da equipe do Departa-
mento de Gestão de AVAs.
“Para mim foi uma alegria receber esse convite, pois ele 
representa um reconhecimento pelos serviços que prestei 
à instituição até o momento. Agora, estou na Função de 
Analista de Sistemas e como o departamento está em fase 
de implantação tenho trabalhado junto com toda equipe na 
estruturação. Assim que finalizarmos essa primeira etapa, 
irei atuar como apoio direto dentro dos Ambientes Virtuais 
de Aprendizagem da AEE”, explica Talles que é formado em 
Finanças e mestrando em Ciências e Humanidades.
Talles conta que não esperava esse crescimento tão rápi-
do e agradece à instituição por acreditar em seu trabalho. 
“Agradeço a Deus e a instituição pelas oportunidades que 
me estão sendo ofertadas e espero sempre contribuir com a 
instituição para que ela cumpra com sua missão de prestar 
sempre um serviço de excelência”, finaliza.

Faz só um ano e três 
meses que Talles San-
tos Faria Silva entrou na 
instituição. Mas o pouco 
tempo de casa não re-
flete o tamanho do cres-
cimento profissional. Ele 
começou a trabalhar na 
UniEVANGÉLICA em 
março de 2020, como 
auxiliar de secretaria na 
setorial das engenharias. 

Em abril, quando começou a pandemia, foi convidado a aju-
dar o departamento de EaD, já que tinha conhecimento na 
área. “Quando saiu o decreto que impedia o atendimento 
presencial, tive medo de ser demitido. Então, resolvi esperar 
em Deus”, conta.
E a primeira promoção aconteceu mais rápido do que ele 
esperava. Em maio foi convidado a assumir a função de tutor 
e ficar em definitivo no EaD. Lá, ele acompanhava turmas de 
graduação e as disciplinas 100% online e também dava su-
porte às disciplinas remotas da graduação, pós-graduação, 

RECONHECIMENTO E
CRESCIMENTO PROFISSIONAL

https://www.unievangelica.edu.br/vestibular/2021/2/A/
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AcDOC INAUGURA CURSOS DURANTE 41º SEMINÁRIO 
DE ATUALIZAÇÃO DE PRÁTICAS DOCENTES

Entre os dias 27 e 30 de julho, a Aca-
demia de Capacitação Docente e For-
mação Continuada (AcDOC UniEVAN-
GÉLICA) realizou o 41º Seminário de 
Atualização de Práticas Docentes, que 
teve como tema: Desafios da Universi-
dade e a Posição Docente frente a este 
Processo. 
Durante o Seminário foram disponibili-
zados os dois primeiros cursos do Ac-
DOC: Descomplicando o Instrumento 
de Avaliação de Cursos e Estratégias 
de Avaliação de Aprendizagem no En-
sino Superior: Construindo um Modelo 
Estruturante.
AcDOC - A Academia de Capacitação 
Docente e Formação Continuada tem 
como objetivo contribuir para o desen-
volvimento contínuo dos docentes e 
técnicos-administrativos da UniEVAN-
GÉLICA, considerando as principais 
competências exigidas na sociedade 
contemporânea, dentre elas: pensa-
mento crítico, flexibilidade cognitiva, 

inteligência emocional, dentre outras.
A AcDOC - UniEVANGÉLICA surge em 
um momento em que os profissionais 
da educação estão convocados para 
transformação digital que já se apre-
sentava no século XXI e foi intensifi-
cada no período de pandemia, quando 
os mais diversos setores da sociedade 
foram inseridos na Cultura Digital.
Neste contexto, a UniEVANGÉLICA 
oferece capacitações e formações con-
tinuadas desde o “I Seminário de Qua-
lificação do Ensino Superior/AEE”, que 
aconteceu em 1991, enquanto ainda 
era Faculdades Integradas da Associa-
ção Educativa Evangélica. A inovação 
no formato do “Seminário de Atualiza-
ção de Práticas Docentes” está pauta-
da na inclusão de estratégias mais prá-
ticas, metodologias ativas, Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TICs), 
e Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA).
A partir de sua trajetória na capacita-

ção e formação continuada dos docen-
tes, bem como experiência nas aulas 
remotas no período de pandemia, a 
UniEVANGÉLICA idealizou a Academia 
de Capacitação Docente e Formação 
Continuada, AcDOC UniEVANGÉLICA, 
cujo delineamento buscou não apenas 
a capacitação e formação continuada 
para o docente, mas para toda a comu-
nidade acadêmica.
São os professores, os grandes res-
ponsáveis pela promoção da aprendi-
zagem significativa dos estudantes e, 
para isso, é fundamental a busca contí-
nua por novas metodologias e aborda-
gens dos conteúdos. Assim, a AcDOC 
se apresenta como oportunidade de 
desenvolvimento contínuo seja na com-
petência profissional, seja também na 
área pessoal.
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Ele é Coordenador do Curso de Educa-
ção Física, Mestre e Pesquisador. Mas 
além do invejável currículo profissional, 
ele também é mestre na arte de ser 
modelo para sua família: o Prof. Iran-
sé Oliveira Silva é um super pai e um 
super avô.  
Aos 24 anos conheceu os encantos e 
os desafios da paternidade. Mayana 
nasceu em abril de 2000. Dois anos 
depois veio um menino, Jordão, para 
completar a família. “Ser pai é uma 
benção! Uma oportunidade ímpar… 

Em minha opinião, a paternidade é um 
divisor de águas e sem dúvida o início 
de uma fase de maior entendimento e 
resiliência”, define o Prof. Iransé. 
Hoje, com os filhos adultos, Iransé con-
ta que os desafios mudam, mas a pre-
ocupação continua. “As fases mudam, 
as necessidades mudam, mas o zelo, 
o cuidado e o desejo de propiciar o me-
lhor continuam”, acrescenta.
Há um ano e meio, a família foi surpre-
endida com mais um presente. A neti-
nha Ayla, que nasceu em novembro de 

2019. “Foi uma benção! Não esperáva-
mos, mas no momento que eu soube, 
o meu desejo foi comemorar aquela 
oportunidade… Minha filha foi recebida 
com um churrasco…. Tínhamos muito 
a agradecer a Deus, pois nada aconte-
ce ao acaso”, conta.
Além de ser recebida com muito amor 
e carinho, hoje a netinha é a alegria da 
casa. “Vivo esta fase com intensida-
de. Assim como vivi e vivo com meus 
filhos. Penso que precisamos ser com-
panheiros de jornada, e neste percurso, 
o que importa são as oportunidades do 
presente. Certamente serão exemplo 
para o futuro e uma lembrança gostosa 
para o passado”, explica. 
E claro, ele sempre dá o exemplo de 
como se manter saudável para ter qua-
lidade de vida. “Se manter saudável 
e ativo é uma questão de prioridade. 
A gente precisa dedicar um tempinho 
pra gente mesmo, ter cuidado com a 
alimentação... são muitas coisas que 
fazemos ao mesmo tempo para tentar 
ter uma vida saudável”, finaliza. 

SUPER PAI, SUPER AVÔ, SUPER SAUDÁVEL

Feliz dia
dos Pais!

Aquele que teme o Senhor
possui uma fortaleza segura,
refúgio para os seus filhos.
Prov. 14:26


