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UniEVANGÉLICA COMEMORA
UM ANO COMO UNIVERSIDADE

A Universidade Evangélica de Goiás tem muito a comemorar. 
Depois de um ano como universidade, foram muitas 
conquistas. Entre elas, o título de primeiro doutor ofertado pela 
universidade.
O ilustre mais novo doutor é o Diretor da Faculdade Evangélica 
de Goianésia, Prof. Dr. José Mateus dos Santos. O título foi 
dado por meio do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, 
Tecnologia e Meio Ambiente diante da tese defendida pelo 
então doutorando com o tema: “A escória da mineração e o 
setor sucroenergético. Um estudo sobre a racionalidade 
sustentável em Goiás”. O projeto envolveu a parceria com 
duas empresas: Jalles Machado e Anglo American.

A outorga do título aconteceu durante um evento em 
Goianésia, que contou com a participação de diversas 
autoridades locais e regionais.
Pesquisa - Além do título de primeiro doutor, como 
universidade, a UniEVANGÉLICA deu um salto no que se 
refere à pesquisa. Em 2021, foram 270 alunos da graduação 
envolvidos com projetos de Iniciação Científica e Tecnológica; 
um acréscimo de 15% se comparado a 2020.
Captação de recursos, grupos de pesquisa e até produções 
com maior fator de impacto estão em plena ascensão na 
instituição.E esse é só o primeiro ano! Muitas vitórias ainda 
estão por vir.
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aconteceu

Colégio Couto Magalhães Goianésia
Os alunos do 9º ano do Colégio Couto Magalhães de Goianésia 
participaram de um Projeto de Ensino Religioso que teve como tema: 
Conscientização Contra o Abuso e Exploração Sexual de Menores. A 
pesquisa realizada pelos alunos é uma oportunidade para os adolescentes 
entenderem e conscientizarem sobre esse grave problema.

Colégio Álvaro de Melo
O Colégio Álvaro de Melo, em parceria com 
a IP Control, realizou com os alunos da 1ª 
série do Ensino Médio, o Projeto Trilha de 
Aprendizado de Tecnologia e Inovação 
sobre Modelagem 3D e sua aplicabilidade 
para o Metaverso.
Os alunos demostraram habilidade 
computacional e muita criatividade. A 
abordagem consistiu na modelagem de um 
prédio empresarial que permite a interação 
com andares, objetos e pessoas.

Colégio Couto Magalhães 
Anápolis
O Colégio Couto Magalhães de Anápolis foi 
destaque no esporte. Os alunos do futsal 
foram campeões da fase intermunicipal dos 
Jogos Estudantis na Categoria Juvenil 
Masculino. O basquete também trouxe vários 
títulos para o Colégio: campeão da fase 
intermunicipal e regional dos Jogos Estudantis 
nas Categorias Infantil e Juvenil masculino. O 
time se classificou para a fase estadual, que 
acontece no mês de agosto em Goiânia.
Além disso, tivemos alguns destaques no judô 
e na dança. As meninas da dança foram 
campeãs no Concurso Regional XIX Dança em 
Caldas, com a modalidade Conjunto Jazz 
Dance – Categoria Infanto Juvenil. O resultado 
garantiu uma vaga para a seletiva no nacional, 
que acontece em Campos de Jordão.

Faculdade Evangélica de Ceres
Danças e maquiagens artísticas de Goiás foram tema do Projeto de 
Extensão III Festival de Dança, realizado pelos cursos de Educação Física 
e CST em Estética e Cosmética.
O evento aconteceu no auditório da Faculdade Evangélica de Ceres e foi 
uma oportunidade dos acadêmicos conhecerem um pouco mais sobre a 
cultura, costumes e arte do nosso Estado.

Faculdade Evangélica de Goianésia
A Faculdade Evangélica de Goianésia firmou parceria com a empresa 
Anglo American. O Grupo de Pesquisa SEDMO – Solos, Economia e 
Dinâmica da Matéria Orgânica, que pertence à faculdade, será o 
responsável pela parte de fixação de carbono e impactos na biologia do 
solo no Brasil.
A parceria é fruto de um trabalho minucioso de pesquisa realizado por 
pesquisadores da Faculdade Evangélica de Goianésia, que foram 
desafiados a encontrar uma alternativa para resíduos sólidos na empresa.

Universidade Evangélica de Goiás
A Universidade Evangélica de Goiás homenageou pesquisadores, 
professores e acadêmicos que se destacaram no desenvolvimento da 
ciência no ano de 2021. O Prêmio do Mérito Científico foi criado em alusão 
ao Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, comemorado em 8 de 
julho.Esse ano aconteceu a 2ª edição do projeto que premiou 
pesquisadores, grupos de pesquisa, personalidades e instituições que 
contribuem para o desenvolvimento da ciência.

, 



03AEE Notícias

Presidente da AEE: Augusto César Ventura
Diretor Administrativo: Lúcio Boggian
Diretora Financeira: Cida Pereira
Gestora de Pessoas: Lusvera Silva
Gestora de Eventos: Larissa Mello
Diagramação: Ricardo Alves

expediente

Inspiração

Cheguei à AEE!!!

Faculdade Evangélica de Rubiataba
A Faculdade Evangélica de Rubiataba realizou durante o primeiro semestre 
de 2022, diversas atividades, com o objetivo de conscientizar sobre a 
preservação do meio ambiente. Foram desenvolvidas propostas para 
resolver problemas recorrentes no município, tais como: coleta e descarte 
seletivo do lixo, reflorestamento de nascentes e plantio de sementes. Os 
projetos tiveram a participação da sociedade como um todo e também 
empresas públicas e privadas.

Faculdade Evangélica 
de Senador Canedo
A Faculdade Evangélica de 
Senador Canedo e a Universidade 
Evangélica de Goiás participaram 
do Programa Balanço Geral, da 
TV Record, na cidade de Senador 
Canedo. Os acadêmicos da 
FESCAN e dos cursos de 
Farmácia, Enfermagem, Odonto- 

logia, Medicina e Pedagogia da UniEVANGÉLICA realizaram atendimentos 
gratuitos à comunidade. Durante o programa, também foi sorteada uma 
bolsa de 100% em um curso EAD.

Concluintes celebram final de curso
Os concluintes da Universidade Evangélica de Goiás - campus  Arthur 
Wesley Archibald, Ceres e Faculdade Evangélica Raízes celebraram o final 
da graduação em alto estilo. Os formandos da UniEVANGÉLICA tiveram 
um luau com muita música e comida.
Em Ceres, os concluintes do curso de Direito da UniEVANGÉLICA,  
Estética e Cosmética, da Faculdade Evangélica de Ceres, se reuniram em 
um clima descontraído e de alegria.
Por último, foi a vez dos formandos da Faculdade Raízes, que puderam se 
despedir durante a noite de festa. Momentos que eles não vão esquecer.

“A educação é um 
divisor de águas”,-

diz Agnes

A Coordenadora do Curso de Enfermagem da Faculdade Evangélica de 
Goianésia, Profª. Agnes Raquel Camisão acredita na força da educação 
como ferramenta de transformação. Missionária por vocação, já 
trabalhou na Missão Asas de Socorro e morou na Angola.
Quando voltou ao Brasil, decidiu que queria empoderar a comunidade 
negra com a força da educação. “Eu percebi que precisava fazer  
mestrado e doutorado para representar a comunidade negra. Eu 
precisava deste espaço para poder ser protagonista e protagonizar o 
“povo negro””, conta.
A professora também é pesquisadora. Fez pesquisas a respeito de 
sobreposição de preconceito e cotas. Em 2016, foi convidada para 
participar do processo seletivo da UniEVANGÉLICA. Mas entrou na 
instituição em 2017, como Coordenadora do Curso de Enfermagem na 
FACEG.
A professora também dá aulas sobre Saúde da Mulher e Coordena o 
Coletivo Carolina de Jesus. “A educação é um divisor de águas”. Se eu 
hoje sou protagonista da minha história é porque eu consegui acessar a 
educação. Naquele tempo não havia cotas, mas eu estudei pelo crédito 
educativo. As pessoas tem que entender que não basta entrar na 
academia, é preciso “ter condições de prosseguir”, explica.
E essa é a luta da professora. Dizer para a comunidade negra que, se 
ela conseguiu, eles também conseguem!

E todos os meses nós 
recebemos novos 
colaboradores que 
vem agregar ainda 
mais ao nosso time. 
Conheça quem 
chegou agora no mês 
de junho.

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.

Fotos: Mauro Sérgio, Eduardo Coelho, 
Raphael Borges
Jornalista: Ana Cláudia Oliveira
Apoio: Departamento de 
Relacionamento e Marketing
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Eu Indico

VOcê Sabia?

Deixamos um espaço reservado para que nossos professores e colaboradores possam dar sugestões 
de livros, filmes e séries.
A primeira sugestão é da professora do Curso de Psicologia, Jéssica Araújo.

Livro: O Pássaro Secreto
Autora: Marilia Arnaud
Sinopse: O livro conta a história de Aglaia Negromonte, que 
nos trajetos da vida, entre infância e adolescência, precisa 
lidar com as expectativas, mentiras e ideais frustrados de 
uma família aparentemente perfeita, enquanto lida com as 
mudanças do próprio corpo, as pressões estéticas, os 
amores não correspondidos e as violências tão sutis e 
poderosas que marcam permanentemente as mulheres.
Em uma narrativa sensível, é um livro que fala de uma 
adolescente marcada por um profundo sofrimento psíquico, 
baixa autoestima, ciúme e rompantes de raiva e vingança em 
busca de controlar “a coisa” que com suas asas lhe rasga o 
peito.
Opinião: “É um livro muito importante que nos ajuda a 
compreender o sofrimento psíquico de forma empática”, diz 
Jéssica.

Você sabia que a UniEVANGÉLICA tem o 
maior estacionamento solar do Brasil?
O estacionamento solar abriga o Laboratório de Eficiência 
Energética Fotovoltaica. A Universidade Evangélica de Goiás é 
sede de uma das maiores usinas fotovoltaicas urbanas do país e, 
além da enorme economia de energia gerada, também proporciona 
aos acadêmicos e cientistas condições de aprimorar a pesquisa 
nesta área de conhecimento.


