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Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas
maravilhas.
Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.
Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são
destruídos.
Pois defendeste o meu direito e a minha causa; em teu trono te assentaste,
julgando com justiça.
Repreendeste as nações e destruíste os ímpios; para todo o sempre
apagaste o nome deles.
O inimigo foi totalmente arrasado, para sempre; desarraigaste as suas
cidades; já não há quem delas se lembre.
O Senhor reina para sempre; estabeleceu o seu trono para julgar.
Ele mesmo julga o mundo com justiça; governa os povos com retidão.
O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da
adversidade.
Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais
abandonas os que te buscam.
Salmo 9:1-10
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Vista aérea UniEVANGÉLICA - Anápolis

Apresentação
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O Balanço Social constitui-se em importante ferramenta de divulgação das ações realizadas pela Associação
Educativa Evangélica em prol da comunidade e do crescimento e aprimoramento da Instituição.
Sempre atenta à sua missão e norteada pelos princípios nela expressos, a UniEVANGÉLICA reafirma, no Balanço
Social de 2014, seu compromisso com a qualidade na formação de seus acadêmicos, docentes e colaboradores,
contribuindo para o desenvolvimento regional, nacional e mundial, uma vez que uma boa educação possui
reflexos imensuráveis devido ao alcance de suas ações. Além disso, o acompanhamento espiritual de toda a
comunidade acadêmica, por meio das devocionais, aconselhamentos, estudos e publicações, clubinhos bíblicos,
bem como do Com VocAÇÃO, que acontece a cada dois meses, propicia a todos momentos de despertamento
espiritual, ético, sociopolítico e de responsabilidade social, dentro da cosmovisão cristã defendida pela
Instituição.
Os Projetos Uma Semana Pra Jesus, UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante Amazônia - Educação, Saúde &
Cidadania, UniEVANGÉLICA Cidadã/Ciranda, Visitando o Congresso Nacional, além de outros desenvolvidos em
parcerias com organizações sociais e igrejas, também, geram grande impacto na vida de acadêmicos e docentes.
A Internacionalização da Instituição está em processo de consolidação, por meio de convênios com várias
Universidades, participação do programa governamental Ciências sem Fronteiras, Intercâmbios, Imersões na
língua inglesa e francesa, em países como os Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, Portugal e China.
Louvamos a Deus por mais um ano de bênçãos e realizações, lutas e vitórias, acertos e porque não dizer, erros
também, mas sempre reconhecendo que se não fora a boa mão de Deus a nos orientar, nada poderia ter sido
realizado. Certamente é fácil reconhecer: A Ele toda Honra e Glória!
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Associação Educativa Evangélica
A Associação Educativa Evangélica – AEE, fundada em 31 de março 1947, pelo Reverendo Arthur Wesley
Archibald, tem como tarefa fundamental contribuir para a educação e a formação de crianças, jovens e adultos da
região Centro-Oeste.
Criada como mantenedora de escolas, em diversos níveis, a AEE é uma Instituição confessional, de caráter
interdenominacional e marca presença com a fundação de escolas em diversas cidades do Estado de Goiás.
No nível básico, fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis; o Colégio Álvaro de Melo, em Ceres; o
Educandário Nilzo Risso, a Escola Luiz Fernandes Braga Júnior, o Normal Regional e o Sítio de Orientação
Agrícola, em Cristianópolis; tendo estes últimos sido desativados, ao longo do tempo.
Durante a década de 1960, no contexto da interiorização do desenvolvimento provocado pela transferência da
capital federal para a Região Centro-Oeste, e a partir da abertura propiciada pelo governo federal para o
credenciamento de novas Instituições de Ensino Superior, a AEE criou sua primeira faculdade. Assim, em 1961,
foi autorizada a Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão; em 1969, a Faculdade de Direito de Anápolis; em 1971, a
Faculdade de Odontologia João Prudente; e em 1976, a Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício. Essas
faculdades isoladas foram transformadas em Faculdades Integradas, por força de seu Regimento Unificado, em
1993.
Convicta da relevância de sua proposta educacional, fundamentada em valores cristãos, éticos e democráticos,
as Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica foram credenciadas como Centro Universitário de
Anápolis, em 2004.
Por último, passaram a integrar o rol de mantidas da Associação Educativa Evangélica a Faculdade Raízes, em
2006; a Faculdade Evangélica de Goianésia, em 2007; e o Colégio Couto Magalhães de Goianésia, criado em
2012.
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Missão
“A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios cristãos, tem como missão promover, com
excelência, o conhecimento por meio do ensino nos diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando a
formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável”.
Imbuída de sua missão, a AEE tem, como valores, a competência, o profissionalismo e o trabalho participativo,
norteando suas ações por princípios éticos, morais e cristãos.
A Associação Educativa Evangélica nutre a expectativa de que, nos próximos cinco anos, será consolidada como
instituição cristã de educação e centro de excelência em ensino, pesquisa e extensão, utilizando conceitos
inovadores de gestão e adotando políticas institucionais modernas e eficazes na condução de seu projeto
educacional, tais como:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Exercício de sua função social, evidenciando as áreas de atuação educacional, assistencial, política,
social e cultural.
Desenvolvimento de um Projeto Institucional de Qualidade, que valorize as potencialidades e
individualidades do ser humano.
Valorização profissional, investindo em projetos de capacitação que visem ao aprimoramento e ao
crescimento intelectual.
Desenvolvimento de Programas Institucionais que possibilitem a consolidação do Projeto Pedagógico
do Centro Universitário, garantindo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão universitária.
Estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de prestação de serviços.
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Associados Dirigentes da Assembleia da Associação
Educativa Evangélica 2014 – 2016
Anderson Pinangé Silva
Augusto César Rocha Ventura
Cicílio Alves de Moraes
Djalma Maciel de Lima
Ernei de Oliveira Pina
Francisco Barbosa de Alencar
Francisco Emídio Filho
Gélcio Sisteroli de Carvalho
Geraldo Henrique Ferreira Espíndola
Gercira Rosa de Carvalho e Silva
Ivan Gonçalves da Rocha

James Usevicius
João Batista Machado
Josué Moreira dos Santos
Marco Aurélio Soares Lôbo
Marcos Antônio Argolo
Nelson Natal de Siqueira
Nilza Esteves de Azevedo Lima
Olímpio Ferreira Sobrinho
Rubens Monteiro Berredo
William Baird Fanstone

Associados Beneméritos da Assembleia da Associação
Educativa Evangélica 2014 - 2016
Cacildo Bernardes dos Santos
Mounir Naoum
Sebastião Fiaia
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Conselho de Administração Mandato 2014 – 2016
Presidente: Geraldo Henrique Ferreira Espíndola
1º Vice-Presidente: Ernei de Oliveira Pina
2º Vice-Presidente:Cicílio Alves de Moraes
1º Secretário: Ivan Gonçalves da Rocha
2º Secretário: Marcos Antônio Argolo
1º Tesoureiro: Francisco Barbosa de Alencar
2º Tesoureiro: Augusto César Rocha Ventura

Conselho Fiscal Mandato 2014 - 2016
Titulares:
Nelson Natal de Siqueira
Josué Moreira dos Santos
Anderson Pinangé Silva

Suplentes:
João Batista Machado
James Usevicius
Nilza Esteves de Azevedo Lima

Assembleia Geral - 29/03/2014
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Mantidas
Anápolis
Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA
Faculdade Raízes
Colégio Couto Magalhães
Ceres
Centro Universitário de Anápolis – Campus Ceres
Colégio Álvaro de Melo
Goianésia
Faculdade Evangélica de Goianésia
Colégio Couto Magalhães Goianésia
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Capelania
Ao completar 67 anos de existência, no mês de março de 2014, a Associação Educativa Evangélica teve muito a
comemorar. Desde o seu início, a AEE tem a visão de contribuir com a sociedade a partir de um referencial cristão.
Crendo na Bíblia como livro dado por Deus à humanidade, pessoas de diferentes regiões do Brasil e do mundo se
uniram em 1947 para iniciarem esse trabalho revolucionário com frutos espalhados em diversas partes de nossa
nação.
Conforme gestada, a AEE sempre intentou fazer com que o amor de Deus seja conhecido de forma holística.
Nesse sentido, a Capelania existe para colaborar com esse sonho, resgatando e aplicando juntamente com todo o
corpo institucional os princípios e valores cristãos referendados na Pessoa de Jesus de Nazaré.
Assim, a confessionalidade se manifesta como um fator diferencial na AEE. A cada dia ela se apresenta mais
evidente e real. A Capelania busca planejar e executar projetos e programas que dão suporte à saúde integral da
família AEE. Todo esse processo se dá ao levar os valores e princípios cristãos ao corpo institucional, aos
discentes e aos beneficiários das atividades de extensão da AEE.
De forma prática, a aplicação desses valores acontece da seguinte forma: momentos de reflexão e orientação
com o corpo docente, discente e técnicos administrativos; reuniões para ponderar sobre princípios bíblicos
aplicados à realidade atual e compartilhamento com os discentes (Clubinhos); Com VocAÇÃO, evento em horário
letivo, para discentes, docentes e colaboradores, com palestrantes de renome nacional e internacional,
permeando situações vigentes e ancorado pela cosmovisão cristã; celebração e gratidão à Deus pelos
aniversariantes do mês e comemoração de datas especiais; apoio espiritual interna e externamente aos
colaboradores e discentes da AEE e às famílias, como em visitas a hospitais. Além de outras iniciativas, o projeto
Amigos da Uni reúne mensalmente pessoas da terceira idade e afins, para pedirem as bençãos do Eterno sobre a
Instituição com foco principal nos alunos.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Capelania
Ÿ

UniEVANGÉLICA - Centro Universitário de Anápolis
-

Ligue Pra Vida – 4.000 ligações durante o ano
Treinamento de novos professores e colaboradores mostrando a história, visão e princípios da AEE
– 70 participantes
Devocional impressa distribuída e também enviada por e-mail – 9.000 e-mails enviados por semana
Visitas a hospitais e visitas fúnebres – 54 visitas
Aconselhamentos – 225 aconselhamentos
Reuniões de trabalho – 70 reuniões
Envio de cartão para colaboradores aniversariantes via e-mail
Envio de cartão nascimento – 17 cartões
Ampliação da participação no Projeto Ciranda com diversas apresentações artísticas-cristãs no
palco, além da participação no stand com o filme : O Caipira e o Psicopata – 196 pessoas
Treinamento e participação dos seminaristas nas devocionais semanais – 8 por semana e 4
devocionais do Projeto Criar e Tocar – Total de participantes/ano – 6.000
Treinamento de alunos para trabalharem nos Clubinhos – 1 treinamento
Realização de reuniões de alunos para estudo bíblico nos cursos de Medicina, Pedagogia,
Odontologia, Engenharia Civil, Arquitetura, Administração, Direito e Superiores de Tecnologia – 1
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Com VocAÇÃO 26/11/2014

Com VocAÇÃO 26/11/2014
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Ÿ

Colégio Couto Magalhães e Colégio Couto Júnior
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Ÿ

Realização do acampamento para os alunos dos colégios
AcampaCouto: 100 acampantes
Colégio Couto Magalhães – 16.000 participantes

Faculdade Raízes
-

Ÿ

reunião semanal, com uma média de 10 pessoas em cada reunião
Devocionais setoriais – 1.920 participantes em 26 devocionais setoriais por semana
Devocionais nas formaturas – média de 22.000 participantes
Eventos da UniEVANGÉLICA e outros organizados pelos alunos – 58 eventos com público
aproximado de 5.000 pessoas
Comemoração com as colaboradoras da AEE pelo dia das mães e dia da secretária
Devocional no SIPAT – público de 121 colaboradores
Confecção do CADA DIA NATAL – livreto com 30 mensagens sobre o Natal – 1.000
Projeto Amigos da Uni – 10 reuniões/ano – 500 pessoas participantes
Participação no curso de imersão em inglês, nos EUA e Brasil, com devocionais
Entrega das cestas de Natal para os membros do conselho da UniEVANGÉLICA – 52 cestas
Culto mensal dos aniversariantes - aproximadamente 800 pessoas em 10 cultos
Devocional no UniABERTA – 1.500 alunos
Culto de aniversário da AEE – 350 pessoas
Devocionais nas reuniões do conselho
Apresentação da Banda dos Colaboradores da AEE na festa dos funcionários – 1.800 participantes
Com VocAÇÃO – 18.000 participantes
Lançamento do Livro – Espiritualidade para a Vida – Agradando a Deus em todas as facetas da
Existência
Fórum África
Testemunhos de mudança de vida por causa das devocionais
África Sorrindo
Criar e Tocar – mudança na vida das crianças por terem uma Capelã direto com eles.
Reunião com Diretores
Discipulados – 14
Reuniões de oração – 70 reuniões durante o ano
Curso de Atendimento em Situação de Catástrofe
Arrecadação de presentes para doação para a Escola Cora Coralina – 511 brinquedos
Entrevista para a TV – 3 entrevistas

Metanoia: (reunião de alunos para estudo Bíblico) – 504 pessoas alcançadas
Devocional setorial com colaboradores – 229 pessoas alcançadas
Colação de grau – 5 colações com público aproximado de 1.921 pessoas
Visitas a hospitais e fúnebres – 2

Faculdades e Colégios Goianésia e Ceres
-

Unicidadã – 300 participantes
Devocionais setoriais – 1.250 participantes
Devocionais com alunos – 16.000 participantes
Metanóia – encontro alunos para estudo bíblico – 1.600 participantes
Colégio Álvaro de Melo – 2.200 alunos
Dezenas de aconselhamentos (alunos, colaboradores etc)
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UniMISSÕES

Diretoria Administrativa e Diretoria Financeira
A dimensão gerencial administrativa e financeira responsabiliza-se pela gestão da organização e é meio para as
atividades fim da instituição educativa, que são o ensino em todos os níveis, a pesquisa e a extensão.
A Associação Educativa Evangélica (AEE) adota padrões de gestão visando incorporar pessoal competente,
valorizando e aprimorando seus recursos profissionais por meio de capacitação contínua, visando sempre o
desenvolvimento organizacional.
Diferentes departamentos da AEE contribuem decisivamente para o atendimento das demandas na promoção de
melhorias, com sustentabilidade econômica, para o cumprimento da missão e função social das entidades
mantidas.
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UniMISSÕES

Diretoria Administrativa
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Diretoria Financeira

Compras
Obras/manutenção
Recursos Humanos e Departamento Pessoal
Vigilância
Patrimônio
Almoxarifado
Transportes
Comunicação
Tecnologia de Informação (TI)

·
·
·
·
·
·

Financeiro
UniSOCIAL
Cobrança
Tesouraria
Contabilidade
Fies

Projeto Jovem Aprendiz
O Projeto Jovem Aprendiz é voltado para a formação profissional de jovens na faixa etária entre 14 e 18 anos. A
profissionalização desses jovens é uma etapa do processo educativo.
A Instituição assegura aos jovens inscritos nesse programa de aprendizagem, formação técnico-profissional
metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. O projeto prepara o aprendiz para
executar, com zelo e diligência, as tarefas necessárias à essa formação.

Jovens participantes: 27

UniMISSÕES
O programa UniMISSÕES, vinculado à Reitoria, tem como
finalidade promover a interação entre os objetivos
acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão com as
realidades sociais normalmente encontradas nos campos
missionários, tendo como referencial a cosmovisão cristã.
Promove parcerias com organizações que possuem larga Fórum África - 22/08/2014
experiência em atendimento a comunidades em contextos
remotos ou a povos e culturas tradicionais, possibilitando a realização das ações multidisciplinares de extensão e
pesquisa e de tecnologia social, de forma integrada e contextualizada com as realidades locais. Visa contribuir
para a formação de profissionais responsáveis que possam atuar como agentes de transformação social.
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UniSOCIAL
O UniSOCIAL - Departamento de Filantropia e Assistência Social - tem como objetivo prestar um serviço com
ética, transparência e responsabilidade social. Gerencia todos os programas de bolsa estudantil ofertados pela
AEE em suas mantidas.
A Associação Educativa Evangélica, como uma entidade beneficente de assistência social, disponibiliza
benefícios sociais categorizados por programas de bolsas de estudos integral e parcial de 50%, contribuindo para
a permanência de alunos de baixa renda até a conclusão dos seus estudos. Todos os programas de bolsa
ofertados pela AEE que são administrados pelo UniSOCIAL seguem as determinações legais da Lei nº
11.096/2005, Lei nº 12.101/2009, Decreto nº 8.242/2014 e Portaria interna AEE - nº 4/2012.
Concessão de Bolsas (ProUni e Filantropia) - Ano: 2014 - (Lei 11.096/2005 e Lei 12.101/09)
Ensino Superior
Unidade
UniEVANGÉLICA - Anápolis
UniEVANGÉLICA - Ceres
Faculdade Evangélica de Goianésia
Faculdade Raízes
TOTAL

ProUni Integral
872
50
167
58
1.147

Bolsa Integral -Filantropia
227
4
0
2
233

Bolsa Parcial (50%)
1.204
77
82
10
1.373

* Informações com base em 31/12/2014

Educação Básica
Concessão de Bolsas (ProUni e Filantropia) - Ano: 2014 - (Lei 12.101/09)
Unidade
Colégio Couto Magalhães - Anápolis
Colégio Álvaro de Melo - Ceres
Colégio Couto Magalhães - Goianésia
TOTAL

Bolsa Integral -Filantropia
216
53
1
270

Bolsa Parcial (50%)
201
45
3
249
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* Informações com base em 31/12/2014

Bolsa Universitária - OVG
Concessão de Bolsas de Estudo - Convênio com o Governo Estadual
Unidade
UniEVANGÉLICA - Anápolis
UniEVANGÉLICA - Ceres
Faculdade Evangélica de Goianésia
Faculdade Raízes
TOTAL

Total de Bolsistas
659
102
203
105
1.069

* Informações com base em 31/12/2014
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Valor da Bolsa
O Programa Bolsa Universitária
concede bolsa no valor de R$
300,00 até 500,00 , de acordo com
o desempenho acadêmico do
bolsista.
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Centro Universitário de Anápolis
UniEVANGÉLICA

Geraldo Henrique Ferreira Espíndola

Carlos Hassel Mendes da Silva

Presidente da Associação Educativa Evangélica
Chanceler do Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA

Reitor do Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA

Considerada uma das melhores instituições de ensino superior de Goiás, a UniEVANGÉLICA oferece atualmente
cursos de graduação, pós-graduação e mestrado a mais de 15.000 estudantes e conta com uma reconhecida
estrutura com excelentes bibliotecas, laboratórios modernos e corpo docente altamente qualificado.
A Instituição passou a se chamar Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) a partir de março de 2004,
quando se credenciou como centro universitário, o primeiro de Goiás. Até então, era denominada Faculdades
Integradas da Associação Educativa Evangélica, oriundas da junção das Faculdades Isoladas da AEE,
denominação que deixou de existir em 1993.
Caracterizada por sua história e tradição, o objetivo da UniEVANGÉLICA é preparar estudantes para desenvolver
liderança, pensamento crítico e habilidades para a solução de problemas em um mercado de trabalho inovador e
competitivo.
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Missão, Visão e Valores
Fundamentada em princípios cristãos, tem como missão promover, com excelência, o conhecimento por meio do
ensino nos diferentes níveis, da pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos comprometidos com o
desenvolvimento sustentável.
A Instituição tem ainda a visão de que será reconhecida como Instituição cristã de educação e centro de
excelência em ensino, pesquisa e extensão, utilizando conceitos inovadores de gestão.
Por meio do desempenho de sua missão, a Instituição tem como valores a competência, o profissionalismo e o
trabalho participativo, norteando suas ações por princípios éticos, morais e cristãos.

UniEVANGÉLICA - Anápolis
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Organização Administrativa
A administração superior do Centro Universitário de Anápolis é desenvolvida pelos seguintes órgãos:

Chancelaria
Órgão superior de ligação entre a Associação Educativa Evangélica e o Centro Universitário, constituída pelo
Chanceler e Vice-Chanceler. Esses cargos são ocupados pelo Presidente e pelo Vice-Presidente da AEE,
respectivamente.

Conselho Acadêmico Superior (Cas)
Maior órgão colegiado deliberativo em matéria acadêmico-administrativa do Centro Universitário. É formado pelo
Reitor, seu presidente, Pró-Reitores, diretores e coordenadores de cursos e representantes dos segmentos da
mantenedora, comunidade, docentes, técnico-administrativo e alunado, eleitos pelos seus pares.

Reitoria
Órgão executivo que planeja, organiza, dirige e controla todas as atividades da UniEVANGÉLICA. O Reitor é o
dirigente máximo da Instituição, eleito pelo Conselho de Administração da Associação Educativa Evangélica, e
conta com o auxílio de duas Pró-Reitorias: Pró-Reitoria Acadêmica e Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa,
Extensão e Ação Comunitária.
A Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD) é o órgão de assessoramento da Reitoria nos assuntos referentes às
atividades discentes e docentes dos cursos de graduação. É responsável pelo planejamento, coordenação,
execução, supervisão e avaliação das atividades de ensino e aprendizagem, processo seletivo docente e
processo seletivo de alunos ingressantes, nivelamento e atendimento aos discentes da UniEVANGÉLICA.
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Para o desenvolvimento de suas atribuições, a estrutura da PROACAD é constituída por coordenadorias e
setores, os quais atuam como órgãos de apoio às suas atividades, para atendimento de diretores, professores e
alunos do Centro Universitário.
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária tem como função a elaboração e
execução de políticas que desenvolvam na Instituição o ensino de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ações
Comunitárias. E, neste sentido, tem como foco a apreensão da realidade para nela atuar, integrando Ensino,
Pesquisa e Extensão. Sua estrutura é formada por coordenadorias e setores, que atuam como órgão de apoio e
suporte ao desenvolvimento de suas múltiplas atividades.
Completam a estrutura organizacional do Centro Universitário as Diretorias de Cursos, Ouvidoria Geral,
Coordenadorias, Biblioteca e Secretaria Geral, além de outros departamentos.

UniEVANGÉLICA - Anápolis
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Pró-Reitoria Acadêmica -PROACAD
A Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD) é o órgão de assessoramento da Reitoria da UniEVANGÉLICA no que se
refere às atividades discentes e docentes dos cursos de graduação. A PROACAD tem como objetivo valorizar a
graduação por meio da melhoria contínua do ensino, em consonância com o seu Projeto Pedagógico Institucional
(PPI) e o Plano Nacional de Educação (PNE).
A PROACAD é constituída pelos seguintes setores de apoio:
Ÿ Diretoria de Educação a Distância
Ÿ Coordenadoria de Atividades Pedagógicas
Ÿ Coordenadoria de Nivelamento
Ÿ Coordenadoria de Avaliação e Qualificação Pedagógica
Ÿ Coordenadoria de Planejamento Pedagógico
Ÿ Coordenadoria de Apoio ao Discente
Ÿ Coordenadoria dos Laboratórios Básicos
Ÿ Coordenadoria de Gestão Pedagógica
Ÿ Coordenadoria de Avaliação da Aprendizagem
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Cursos de licenciatura, bacharelado e superiores de tecnologia
Em 2014, a UniEVANGÉLICA ofereceu 25 (vinte e cinco) cursos de graduação, em diversas áreas do
conhecimento, sendo 17 (dezessete) cursos de bacharelado, 01 (um) curso de licenciatura e 07 (sete) cursos
superiores de tecnologia, conforme especificação a seguir.
Licenciatura
Ÿ Pedagogia
Bacharelado
Ÿ Administração
Ÿ Agronomia
Ÿ Arquitetura e Urbanismo
Ÿ Ciências Biológicas
Ÿ Ciências Contábeis
Ÿ Direito/Anápolis
Ÿ Direito/Ceres
Ÿ Educação Física
Ÿ Enfermagem
Ÿ Engenharia Civil
Ÿ Engenharia de Computação
Ÿ Engenharia Mecânica
Ÿ Farmácia
Ÿ Fisioterapia
Ÿ Medicina
Ÿ Odontologia
Ÿ Psicologia
Cursos Superiores de Tecnologia
Ÿ Design Gráfico
Ÿ Estética e Cosmética
Ÿ Gastronomia
Ÿ Gestão Financeira
Ÿ Logística
Ÿ Manutenção de Aeronaves
Ÿ Radiologia

Cantinho da leitura - curso de Pedagogia

Clínica Escola de Fisioterapia - UniFISIO
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Setores de apoio à PROACAD
Diretoria de Educação a Distância
A Diretoria de Educação a Distância da UniEVANGÉLICA, com modernos recursos de comunicação e informação,
se firma também com excelentes meios didáticos e pedagógicos no processo de ensino-aprendizagem. O
resultado do trabalho desenvolvido está presente no cenário da EAD, pois tem a responsabilidade de liderança e
articulação, oferecendo uma educação transformadora e criando impacto positivo para a sociedade.
O Ministério da Educação desenvolve a política de educação inclusiva. Nessa visão e atentando à dificuldade de
comunicação entre os colaboradores surdos e ouvintes da Instituição, coube à EAD UniEVANGÉLICA rever suas
práticas à luz dos novos referenciais pedagógicos da inclusão. Para que isso fosse realizado com êxito,
desenvolveu-se um curso de Libras com ênfase na inclusão social para os colaboradores ouvintes, com a
finalidade de promover uma efetiva comunicação de qualidade, seguindo o princípio da igualdade de direito para
todos.
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Outro marco realizado com sucesso foi a oferta do curso de extensão Fluxo de Caixa para os associados da Agopa
- Associação Goiana dos Produtores de Algodão, como parte da mobilização do Programa Algodão Brasileiro
Responsável - ABR, Safra 2014/2015, que certifica a qualidade do algodão brasileiro nos mercados interno e
externo.
A UniEVANGÉLICA tem o compromisso de desenvolver a Educação a Distância com ética e qualidade, com foco
na aprendizagem do aluno. Por isso, o ano de 2014 foi marcado por diversas atividades, como Inglês online,
Capelania Militar, Avaliação e Atualização e Coaching, Ciclo de Palestras e Credenciamento dos 4 Polos EAD,
sendo: Alexânia, Itumbiara, Rio Verde e Araguaína, que obtiveram notas 3, 4, 5 e 5, respectivamente,
comprovando o compromisso de oferecer uma educação a distância inovadora, flexível e sem distâncias.

Apresentação do curso de Libras com ênfase na inclusão social para os colaboradores ouvintes - 08/04/2014
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Coordenadoria de Atividades Pedagógicas
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Responsável pela implantação e acompanhamento das disciplinas semipresenciais e de apoio às aulas
presenciais dos cursos de graduação da UniEVANGÉLICA. Esta Coordenadoria elabora e atualiza o material
didático das disciplinas semipresenciais ofertadas e produz as aulas virtuais.
2014/1
Disciplinas/Componentes
Língua Portuguesa
Metodologia do Trabalho Científico
Cultura Religiosa
Apoio ao Presencial
Total de alunos atendidos
Total de cursos atendidos

Turmas
14
7
14
9
3.486
18

2014/2
Língua Portuguesa
Metodologia do Trabalho Científico
Cultura Religiosa
Empreendedorismo
Filosofia do Cuidar
Apoio ao Presencial
Enade
Nivelamento
Total de alunos atendidos
Total de cursos atendidos

7
14
8
3
1
9
1
1
2.934
17

Essa Coordenadoria tem, ainda, a responsabilidade de orientar os cursos sobre o Enade, quanto aos
procedimentos que envolvem a inscrição dos alunos habilitados, a sensibilização do corpo docente e do corpo
discente, a aplicação de simulados e o acompanhamento dos alunos no dia da prova.

Coordenadoria de Nivelamento
O apoio pedagógico ao acadêmico da UniEVANGÉLICA conta com o Programa de Nivelamento. Por meio de
vídeo-aulas disponíveis online, este Programa oferece conteúdos de língua portuguesa que auxiliam o estudante
em sua vida acadêmica e profissional, facilitando, assim, seu desenvolvimento durante a graduação.

Público atendido – 1.967
Coordenadoria de Planejamento Pedagógico
Responsável por acompanhar e orientar a elaboração de projetos pedagógicos (PPCs) de novos cursos, bem
como avaliar e apoiar a revisão e atualização de PPCs de cursos já implantados. Responsável, ainda, por dar
suporte às diretorias e respectivas coordenações pedagógicas dos cursos, no desenvolvimento de atividades
didáticas e nos processos de alteração das matrizes curriculares, tendo em vista o aprimoramento da qualidade
do ensino. Presta apoio e colaboração com a Subcomissão de Especialistas em Avaliação (SEA) nos processos
de avaliação de cursos de graduação.
Ações de destaque
Ÿ Acompanhamento à elaboração e atualização dos projetos pedagógicos dos cursos consolidados e
em processo de implantação.
Ÿ Orientações e pareceres referentes a alterações de projetos pedagógicos.
Ÿ Colaboração com a Subcomissão de Especialistas em Avaliação (SEA/CPA) na realização de
avaliações simuladas dos cursos de graduação.
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Coordenadoria de Avaliação e Qualificação Pedagógica
Responsável pelo processo seletivo docente, acolhimento e integração de novos docentes e pelo Programa de
Formação Continuada de Docentes.
Projetos e ações de destaque
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Ÿ
Ÿ
Ÿ

Seleção de docentes
Cursos para novos docentes
Seminários de Atualização de Práticas Docentes

XXVI - Seminário de Atualização de Práticas Docentes - 11/07/2014

Evento
XXVI Seminário de
Atualização de Práticas
Docentes 2014/1
XXVII Seminário de
Atualização de Práticas
Docentes 2014/2
Curso de formação para
novos docentes 2014/1
Curso de formação para
novos docentes 2014/2

Público alvo

Público alcançado
416 docentes

Docentes da
UniEVANGÉLICA,
Faculdade Evangélica
de Goianésia e
Faculdade Raízes

357 docentes
29 docentes
41 docentes

Coordenadoria de Apoio ao Discente
O UniATENDER oferece atendimento pedagógico complementar, fazendo interface com os cursos e
departamentos da UniEVANGÉLICA no desenvolvimento de ações integradas de apoio ao discente. Atende às
Políticas Institucionais estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e às diretrizes do Ministério
da Educação (MEC), quanto ao atendimento ao discente e acompanhamento de egressos. Acolhe, integra e
acompanha os discentes, individual e coletivamente, por meio de encontros, seminários, fóruns de discussão e
reflexão sobre temas diversos, durante toda a sua trajetória acadêmica. Oferece atendimento diversificado ao
corpo discente, por meio dos seguintes serviços: ouvidoria; concluintes e egressos; atenção à dependência e
prevenção do uso de substância psicoativa (SPA); atenção às minorias étnicas e às pessoas com deficiências
(PNEs) e dependência química.
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Ouvidoria Geral
Funciona como banco de dados e canal de comunicação entre a UniEVANGÉLICA e o público usuário de seus
serviços. Recebe reclamações, sugestões, críticas, denúncias e elogios, dando-lhes encaminhamento e
participando da resolução dos problemas identificados.
Atua de acordo com seu regulamento, para garantir conduta imparcial e senso de justiça que possibilitem
identificar oportunidades de melhorias, recomendar mudanças nos processos de trabalho e nos procedimentos e,
assim, contribuir para a credibilidade da Instituição.
A Ouvidoria Geral é cadastrada no Fórum Nacional de Ouvidores Universitários (FNOU) e Certificada pelo Curso
de Capacitação e Certificação em Ouvidoria.

Público atendido: 642
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UniVIDA
Desenvolve ações de valorização da vida, como: cursos,
pesquisas e outras atividades voltadas para uma maior
qualidade de vida. Participa de redes sociais externas e
interna, integra o Conselho Municipal de Políticas
Públicas sobre Drogas (COMAD/Anápolis). Promove
atenção à dependência química e a usuários, bem como
ações de prevenção ao uso indevido de substâncias
psicoativas.
Caminhada antidrogas 28/05/2014

São desenvolvidas as seguintes ações:
Ÿ
Conscientização e discussão por meio de fóruns, seminários, palestras, campanhas (antitabagismo,
caminhada antidrogas) etc.
Ÿ
Atendimento diário a usuários e não usuários de drogas.
Ÿ
Valorização e melhoria da qualidade de vida, em parceria com os cursos.
Ÿ
Encaminhamento a profissionais, clínicas, comunidades terapêuticas e outros.
Ÿ
Exposições e campanhas que afirmem o valor da vida como a melhor forma de prevenção ao uso
indevido de drogas.
Ÿ
Sinalização de locais de restrição ao uso de produtos fumígeros, obedecendo à Lei Nº 9.294, art. 2º.
Ÿ
Campanha antitabagismo e eventos comemorativos aos dias Nacional e Mundial Sem Tabaco.
Ÿ
Parceria com a UniMISSÕES, para atendimento a alunos africanos com bolsa integral.

Público atendido: 15.530
Programa de Concluintes e Egressos
Atende às recomendações do MEC/SINAES quanto ao acompanhamento de egressos. Constitui-se como um
canal de integração entre os egressos e a Instituição por meio de vários serviços, eventos e outras ações que
oferecem orientações e apoio ao novo profissional quanto aos desafios do mercado de trabalho.
Ações de destaque
Ÿ Atendimento diário aos concluintes e egressos no Núcleo de Apoio ao Discente (UniATENDER).
Ÿ Organização de eventos "Noite do Concluinte" (homenagens e integração entre os concluintes dos
diversos cursos da UniEVANGÉLICA, inicio do processo de fidelização).
Ÿ Encontros com turmas de egressos realizados pelas direções dos cursos em parceria com o
UniATENDER.
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Ÿ
Ÿ

Cadastro e recadastro dos egressos, possibilitando a atualização do banco de dados.
Cartão do Egresso, que estende aos egressos os programas, serviços e benefícios oferecidos aos
discentes da Instituição. Com o cartão, o egresso tem direito a usar os serviços da biblioteca.

Noite dos Concluintes - 18/11/2014
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Coordenadoria dos Laboratórios Básicos
Laboratórios de Ciências Básicas que atendem aos cursos da área da Saúde: Ciências Biológicas, Educação
Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Psicologia e Cursos Superiores de
Tecnologia (Gastronomia, Estética e Cosmética e Radiologia) e das Engenharias: Agronomia, Engenharia Civil e
Engenharia Mecânica.
O complexo LABBAS possui 12 laboratórios específicos assim distribuídos:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Laboratório de Microbiologia e Imunologia
Laboratório de Microscopia I
Laboratório de Microscopia II
Laboratório de Anatomia Humana I
Laboratório de Anatomia Humana II
Laboratório de Anatomia Humana III
Laboratório de Química e Saneamento Básico
Laboratório Multidisciplinar de Química I
Laboratório Multidisciplinar de Química II
Laboratório Multidisciplinar de Química III
Laboratório de Entomologia e Biocomportamental
Biotério

Laboratório de Anatomia Humana I
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Coordenadoria de Gestão Pedagógica
Responsável pelo acompanhamento e orientação dos gestores dos cursos de graduação, no que se refere às
questões pedagógicas. Atua, ainda, no apoio à elaboração, revisão e atualização de matrizes curriculares
constantes dos PPCs. Público alcançado: diretores, coordenadores pedagógicos, professores e componentes
dosNDEs.
Atividades de destaque
Ÿ Reuniões com diretores, coordenadores pedagógicos e NDEs dos cursos de Engenharia Civil,
Fisioterapia e Engenharia de Computação.
Ÿ Palestras aos professores do curso de Fisioterapia da UniEVANGÉLICA e da Faculdade de Goianésia.
Ÿ Participação em reuniões para elaboração do Plano Estadual de Educação e Plano Municipal de
Educação, como representante da UniEVANGÉLICA.
Ÿ Organização e coordenação do I Fórum de Gestão Pedagógica dos Cursos.
Ÿ Coordenação do processo de alinhamento das ementas dos cursos de Engenharia Civil de Anápolis e
Goianésia.

Coordenadoria de Avaliação da Aprendizagem
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Desenvolve atividades junto aos coordenadores, professores e alunos da UniEVANGÉLICA no que se refere ao
processo de avaliação da aprendizagem. Nesse contexto, foram realizadas atividades referentes à discussão de
parâmetros da avaliação da aprendizagem, oficinas de elaboração de instrumentos avaliativos, leituras e revisões
de provas e palestras com os alunos que realizaram o ENADE 2014.

Público atendido: 388

ENADE - Acolhida aos alunos - 22/11/2014
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Outros órgãos, setores e programas
Comissão de Seleção – COMSEL
Executa todas as atividades relativas aos processos
seletivos para ingresso nos cursos de graduação e de
residência médica, sempre em observância às diretrizes
emanadas dos órgãos de deliberação superior da
UniEVANGÉLICA. Tem como finalidade principal
assegurar agilidade, segurança e excelência no
processamento dos dados.
Define o edital e os programas dos processos seletivos e
de inscrição; atua na montagem da estrutura física para
distribuição dos candidatos pelas cidades e prédios onde
são realizadas as provas e na formação das equipes de
trabalho necessárias à sua aplicação.

Processo Seletivo 2014/2
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Dá suporte à realização das atividades da Secretaria Geral de Cursos no registro dos aprovados no vestibular e
fornece dados estatísticos às coordenações dos cursos, em função das pesquisas e ações de regularização de
suas ofertas.
Procede à análise dos resultados obtidos pelos candidatos e elabora dados estatísticos para discussão e
avaliação posterior com a banca elaboradora. Promove a realização de cursos de capacitação de professores
para elaboração de questões e correção de redação nos processos seletivos.
Visando superar limitações e fragilidades, desenvolve ações permanentes de acompanhamento, apoio e
avaliação, com adoção de medidas de aprimoramento que conduzam à transparência dos processos seletivos.
Ações de destaque:
Ÿ
Concursos realizados: 17
Ÿ
UniEVANGÉLICA (Sede - Anápolis): 3 vestibulares completos e 3 vestibulares continuados
Ÿ
UniEVANGÉLICA (Campus Ceres): 2 vestibulares completos
Ÿ
FACEG (Goianésia): 2 vestibulares completos e 3 continuados
Ÿ
Faculdade Raízes (Anápolis): 2 vestibulares completos
Ÿ
Residência Médica (Anápolis): 1 concurso completo

Total do público atendido: 20.251
Comissão Própria de Avaliação – CPA
Tem como finalidade planejar e desenvolver ações de avaliação institucional. O objetivo da CPA é promover a
cultura de avaliação institucional e autoavaliação dos cursos, envolvendo os diversos setores da
UniEVANGÉLICA. Articula-se ao processo de gestão acadêmica com vistas à promoção continuada de melhorias.
Projetos e ações de destaque:
Ÿ
Apoio às autoavaliações dos cursos
Ÿ
Elaboração de instrumentos de coleta de dados
Ÿ
Seminários de Avaliação Institucional
Ÿ
Encontros das Subcomissões Internas de Avaliação (SIAs)
Ÿ
Simulação de avaliação in loco
Ÿ
Avaliação das alterações de matriz
Ÿ
Ações referentes ao ENADE (análise de resultados, simulados, seminários, palestras motivacionais)
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EVENTO
VIII Seminário de Avaliação
Institucional e IV Encontro
das Subcomissões Internas
de Avaliação

PÚBLICO ALVO
Diretores de curso, docentes
integrantes das
Subcomissões Internas de
Avaliação
Cursos em processo de visita
Simulações de avaliação
do INEP/MEC
Alunos dos cursos de
Arquitetura, Educação Física
(licenciatura),Engenharia
Seminário ENADE
Civil, Engenharia de
Computação, Engenharia
Mecânica e Pedagogia.
Alunos dos cursos de
Arquitetura, Educação Física
Palestra motivacional sobre a
(licenciatura),Engenharia
carreira acadêmica e o
Civil, Engenharia de
ENADE
Computação, Engenharia
Mecânica e Pedagogia.
Avaliação de matrizes
Cursos
curriculares

PÚBLICO ATENDIDO
108 participantes

8 cursos

186 alunos

186 alunos

22 pareceres emitidos
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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID
O PIBID é um programa da CAPES que visa ao aperfeiçoamento e à valorização da formação de professores para
a educação básica.
Participantes do projeto:
Ÿ 01 Coordenadora institucional (PROACAD)
Ÿ 25 bolsistas de iniciação à docência (alunos do curso de Pedagogia)
Ÿ 02 coordenadores de área (professores da IES)
Ÿ 04 supervisores (professores da Rede Municipal de Ensino)
Ÿ 02 escolas parceiras

Público atendido: 532
Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)
Tem a finalidade de apontar e descrever as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas
características e riscos, no âmbito da UniEVANGÉLICA, contemplando os aspectos referentes à geração,
segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as
ações de proteção à saúde e ao meio ambiente. Essas ações são realizadas de acordo com a RDC ANVISA
306/04 (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a Resolução CONAMA 358/05 (Conselho Nacional do Meio
Ambiente).
Projetos e ações de destaque
Ÿ
Obtenção do alvará institucional de funcionamento da Vigilância Sanitária.
Ÿ
Acompanhamento do protocolo de intenções em relação aos termos de intimação da Vigilância
Sanitária.
Ÿ
Acompanhamento do controle de pragas e vetores – dedetização trimestral.
Ÿ
Acompanhamento das ações de combate à dengue.
Ÿ
Acompanhamento do contrato de prestação de serviço para coleta mensal de resíduos químicos.
Ÿ
SESMT – Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (NR-4).
Ÿ
Encaminhamento de pedidos de consultas, exames clínicos e cirurgias.
Ÿ
Programa de disponibilização de álcool gel em pontos estratégicos da Instituição.
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Clínicas, laboratórios básicos e laboratórios específicos
Almoxarifado de Química
Atelier I
Atelier II
Atelier III
Brinquedoteca
Câmara Úmida
Campo de Futebol
Central de Esterilização
Centro de Simulações Avançadas I
Centro de Simulações Avançadas II
Centro de Simulações Avançadas III
Clínica Escola de Fisioterapia - UniFISIO
Clínica Odontológica de Ensino
Clínica Radiológica
Depósito Externo de Resíduo ISE/Colégio Couto
Magalhães
Ÿ Depósito Externo de Resíduos Químicos (LABBAS e
Farmácia) e Resíduos de Saúde (Odontologia)
Ÿ Fábrica de Tecnologia Turing
Ÿ Farmácia Escola
Ÿ Farmácia Escola – Manipulação
Ÿ Ginásio de Esportes
Ÿ Laboratório Academia Escola
Ÿ Laboratório Aeronáutico, Motores e Vibrações
Ÿ Laboratório Biocomportamental
Ÿ Laboratório Cozinha Escola I
Ÿ Laboratório Cozinha Escola II
Ÿ Laboratório de Análise de Alimentos e Bromatologia
Ÿ Laboratório de Anatomia Humana I
Ÿ Laboratório de Anatomia Humana II
Ÿ Laboratório de Anatomia III
Ÿ Laboratório de apoio - Ossário e Sala dos tanques
com formol
Ÿ Laboratório de Automação e Controle
Ÿ Laboratório de Avaliação Física
Ÿ Laboratório de Ciências Térmicas
Ÿ Laboratório de Conforto de Ambientes
Ÿ Laboratório de Cosmética
Ÿ Laboratório de Dança - Palco
Ÿ Laboratório de Enfermagem I
Ÿ Laboratório de Enfermagem II
Ÿ Laboratório de Enfermagem III
Ÿ Laboratório de Entomologia
Ÿ Laboratório de Estética
Ÿ Laboratório de Física
Ÿ Laboratório de Física, Eletricidade e Instalações
Elétricas
Ÿ Laboratório de Fisioterapia I
Ÿ Laboratório de Fisioterapia II
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Laboratório de Análises Clínicas

Laboratório Morfofuncional I

Academia Escola
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Laboratório de Fisioterapia III
Laboratório de Fotografia e Vídeo
Laboratório de Ginástica Artística/Olímpica
Laboratório de Habilidades Médicas (12 estações)
Laboratório de informática 1
Laboratório de Informática 2
Laboratório de Informática 3
Laboratório de Informática 4
Laboratório de Informática 5
Laboratório de Informática 6
Laboratório de Informática 7
Laboratório de Informática 8
Laboratório de Informática do Colégio Couto Júnior
Laboratório de Informática do Colégio Couto Magalhães
Laboratório de Interpretação Radiológica
Laboratório de Judô
Laboratório de Manutenção
Laboratório de Maquetes
Laboratório de Matemática
Laboratório de Materiais e Ensaios Mecânicos
Laboratório de Materiais Profissionalizantes I
Laboratório de Materiais Profissionalizantes II
Laboratório de Materiais, Estruturas e Solos
Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica
Laboratório de Metrologia
Laboratório de Microbiologia e Imunologia
Laboratório de Microscopia I
Laboratório de Microscopia II
Laboratório de Pesquisa - Mestrado
Laboratório de Processos de Fabricação
Laboratório de Prótese
Laboratório de Química e Saneamento Básico
Laboratório de Topografia
Laboratório Experimental de Técnicas Cirúrgicas
Laboratório Morfofuncional I
Laboratório Morfofuncional II
Laboratório Pedagógico
Laboratório Toefl
Laboratórios Multidisciplinares de Química I
Laboratórios Multidisciplinares de Química II
Laboratórios Multidisciplinares de Química III
Núcleo de Atividades Complementares (NAC)
Núcleo de Atividades Simuladas - Cartório Modelo
Núcleo de Prática Jurídica - Escritório Modelo
Núcleo de Término de Curso
Parque Aquático
Pista de Atletismo
Posto de Atendimento em Enfermagem – UniCUIDAR
Sala da Prensa (Máquina Universal de Ensaio de Tração e Compressão)
Trilha Ecológica do Tucano

Laboratório de Materiais e Ensaios Mecânicos

Laboratório de Química e Saneamento Básico

Laboratório de Cosmética

Centro de Simulações Avançadas I
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa,
Extensão e Ação Comunitária - PROPPE
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária (ProPPE) tem a seu mister a
elaboração e execução de políticas que desenvolvam na Instituição o ensino de pós-graduação, a pesquisa e as
ações de extensão. E, neste sentido, tem como foco a apreensão da realidade para nela atuar, na procura da
efetivação da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.
Também, compreendendo a importância do empreendedorismo, da inovação e da transferência de tecnologia, a
ProPPE tem implementado a política institucional da inovação com vista ao relacionamento com o setor
empresarial, sendo responsável pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e pela incubação de empresas
(UniINCUBADORA).
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Pós-Graduação Lato Sensu
A pós-graduação lato sensu compreende os programas de especialização e inclui também os cursos designados
como MBA (Master of Business Administration), destinados a portadores de diploma de nível superior nas
diversas áreas do conhecimento e de atuação profissional. Os cursos de pós-graduação lato sensu da
UniEVANGÉLICA têm certificação válida em todo o território nacional e são projetados com base na legislação
vigente, em atenção ao conhecimento científico e às políticas da Associação Educativa Evangélica.
Com um mercado de trabalho cada vez mais exigente, a procura por qualificação e conhecimento técnicocientífico permite, por meio dos cursos de Especialização e MBA, que o profissional se prepare para atuar de
forma competente e inovadora diante dos desafios do mundo globalizado.

Número de cursos: 40
Número de alunos: 898
A pós-graduação lato sensu presta atendimento à comunidade por meio da Clínica Odontológica da
UniEVANGÉLICA nas áreas de especialização em: Endodontia, Ortodontia e Implantodontia.

Aula de Pós-Graduação em Endodontia 20/08/2014

Atendimentos realizados: 1.188
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Coordenadoria de Pesquisa
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
A UniEVANGÉLICA desenvolve três modalidades de bolsa de Iniciação Científica:
Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PBIC) – UniEVANGÉLICA
No Edital 2013/2014, lançado no primeiro semestre de 2013, foram inscritos 92 projetos de pesquisas envolvendo
85 professores coordenadores e 59 pesquisadores docentes. Foram submetidos 168 subprojetos com a
participação de 280 alunos (bolsistas e voluntários).
PÚBLICO ATINGIDO PBIC
- UniEVANGÉLICA
Projetos
Professores Coordenadores
Pesquisadores Docentes
Alunos Bolsistas
Alunos Voluntários

76
69
51
138
94

PÚBLICO ATINGIDO
PIBIC/PIBITI - CNPq UniEVANGÉLICA
Projetos
13
Professores Coordenadores
12
Pesquisadores Docentes
16
Alunos Bolsistas
13
Alunos Voluntários
8
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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq)
No Edital 2013/2014, lançado no primeiro semestre de 2013, foram inscritos 15 projetos de pesquisas envolvendo
a participação de 14 professores coordenadores e 20 professores voluntários, e foram cadastrados 15
subprojetos com a participação de 26 discentes (bolsistas e voluntários).
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITICNPq)
Durante o segundo semestre de 2013, o CNPq aprovou 2 bolsas para a criação do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI). O programa é um incentivo à produção
de pesquisas de caráter inovador.

Coordenadoria de Extensão
A concepção de extensão, proposta pela UniEVANGÉLICA, tem como alicerce o princípio constitucional da
indissociabilidade com o ensino e a pesquisa. Trata-se de um processo interdisciplinar que promove a interação
transformadora entre a Instituição e outros setores da sociedade, por meio de ações realizadas por alunos da
graduação sob a orientação de seus professores, com a
finalidade de socializar o saber acadêmico.
As ações de extensão contribuem para as
transformações no processo pedagógico bem como
para o desenvolvimento humanitário, prática essa que
contempla o propósito missionário da Instituição.
As práticas extensionistas têm sido executadas com
qualidade técnica e científica pelo corpo docente,
discente e técnico-administrativo da Instituição e
atendem de forma significativa a um contingente
populacional local, regional e nacional.
UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante - Bairro Recanto do Sol - 21/03/2014

26

Balanço Social | AEE | UniEVANGÉLICA | Reitoria | PROPPE

Balanço Social | AEE | UniEVANGÉLICA | Reitoria | PROPPE

Encontro Científico e Cultural dos Acadêmicos de Fisioterapia - 05/06/2014

Torneio de Futebol - Funcionários - 05/12/1014

Curso de Arquitetura - Exposição de projetos 23/10/2014

Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante - Bairro Recanto do Sol - 12/04/2014

Agronomia

Administração

Arquitetura

Eventos/Serviços- 7

Eventos/Serviços - 2
Projetos/Programas - 3

Eventos/Serviços - 2

Público atendido: 3.544

Público atendido: 628

Público atendido: 711

Capelania

Ciências Contábeis

Cursos de Extensão

Eventos/Serviços- 11

Eventos/Serviços- 4

Cursos- 101

Público atendido: 18.641

Público atendido: 440

Público atendido: 1.450

Cursos Superiores
de Tecnologia
Eventos/Serviços - 25

Público atendido: 4.827

27

Direito - Anápolis
Eventos/Serviços - 35
Projetos/Programas - 1

Público atendido: 4.286
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Direito - Ceres

Educação Física

Eventos/Serviços - 6

Cursos - 3

Eventos/Serviços - 13
Projetos/Programas - 2

Público atendido: 5.113

Público atendido: 184

Público atendido: 4.112

Enfermagem

Engenharia Civil

Eng. da Computação

Eventos/Serviços - 25

Eventos/Serviços - 2

Eventos/Serviços - 8
Projeto/Programas - 1

Público atendido: 4.080

Público atendido: 555

Público atendido: 1.132

Eng. Mecânica
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Educação a Distância

Farmácia

Fisioterapia

Eventos/Serviços - 4
Projetos/Programas - 1

Eventos/Serviços - 18
Projetos/Programas - 1

Eventos/Serviços - 18
Projetos/Programas - 2

Público atendido: 2.128

Público atendido: 3.746

Público atendido: 3.189

LABBAS

Medicina

Mestrado

Eventos/Serviços - 2
Projetos/Programas - 1

Eventos/Serviços - 42
Projetos/Programas - 12

Eventos/Serviços - 2

Público atendido: 140

Público atendido: 7.438

Público atendido: 370

UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante Bairro Leblon - 18/10/1014

UniABERTA - Visita de alunos da rede pública de ensino - 06/10/2014

Fórum África - 22/08/2014

Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante - Bairro Recanto do Sol - 12/04/2014
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Dia da França - 16/10/2014

UniBELEZA SOLIDÁRIA - 06/10/2014

Odontologia

Pós-Graduação

Eventos/Serviços - 10
Projetos/Programas - 1

Eventos/Serviços - 16
Projetos/Programas - 26

Eventos/Serviços - 1

Público atendido: 4.409

Público atendido: 7.589

Público atendido: 85

Pró-Reitoria
Acadêmica
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Pedagogia/ISE

Eventos/Serviços - 7
Projetos/Programas - 1

Público atendido: 1.620

UniMISSÕES/NAI

Psicologia

UniATENDER

Eventos/Serviços - 1
Projetos/Programas - 2

Eventos/Serviços - 8

Público atendido: 223

Público atendido: 5.409

UniINCUBADORA

UniSOCIAL

Eventos/Serviços - 5

Eventos/Serviços - 5

Eventos/Serviços - 1

Público atendido: 1.302

Público atendido: 1.256

Público atendido: 17

Cursos de Extensão
Os cursos de extensão universitária da UniEVANGÉLICA são desenvolvidos em três vertentes:
Cursos livres: voltados para as necessidades urgentes do mercado de trabalho, numa perspectiva de
atualização e qualificação profissional.
Cursos de disciplinas especiais: são direcionados aos acadêmicos dos cursos de graduação da
UniEVANGÉLICA que tenham deixado de cursar alguma disciplina exigida na matriz curricular.
Cursos para concursos: oferece matérias básicas e específicas dos concursos de abrangência nacional,
regional e municipal, considerando as especificidades de cada um.

Público atendido (Anápolis/Ceres): 1.551
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Coordenadoria de Pós-graduação Stricto Sensu
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O Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente (PPSTMA), nível mestrado, vinculase à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária (ProPPE), da UniEVANGÉLICA. O
PPSTMA tem como área de concentração Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente e comporta duas linhas de
pesquisas, a saber: a) Sociedade e Meio Ambiente e, b) Tecnologia e Meio Ambiente.
Em 2014 o PPSTMA realizou os seguintes eventos: I Ciclo de Conferências - Saúde e Meio Ambiente; II
Seminário Natureza e Cultura; V Simpósio Nacional e Ciência e Meio Ambiente (SNCMA). O V SNCMA contou
com a participação de importantes pesquisadores estrangeiros. Dentre eles os professores das Stephen Bell
(UCLA) e Mark Stoll (Texas Tech University). O Professor Stephen Bell Pesquisador que trabalha com Geografia
Histórica com ênfase na transformação das Américas a partir do século XIX, especialmente no Brasil. Ph.D. em
Geografia (Toronto, 1991), e desde 1999 leciona na Universidade da Califórnia em Los Angeles, onde é
atualmente professor associado de geografia e história, com a sua base principal no Departamento de Geografia.
Em seu currículo, possui diversas publicações, dentre elas "A Life in Shadow: Aimé Bonpland in Southern South
America 1817-1858" (Stanford, CA: Stanford University Press, 2010) e "Campanha Gaúcha: A Brazilian Ranching
System, 1850-1920" (Stanford, CA: Stanford University Press, 1998). Recebeu os seguintes prêmios: "The
Warren Dean Memorial Prize of the Conference on Latin American History" (1999) e "Social Sciences and
Humanities of Canada Postdoctoral Research Fellowship" (1995-97).
O professor Mark Stoll é professor associado de história da Texas Tech
University, em Lubbock, Texas. Ele pesquisa como a religião influenciou
ideias sobre a natureza e o meio ambiente. Seu livro, “Protestantism,
Capitalism, and Nature in America”, foi publicado em 1997. Ele tem capítulos
publicados recentemente sobre a influência da religião em Rachel Carson e
E. O. Wilson, bem como artigos sobre a influência de John Milton sobre a
ideia de parques nacionais e as origens calvinistas do movimento de
conservação ambiental dos Estados Unidos. Ele editou uma série de livros
para ABC-Clio em história ambiental mundial intitulado "Nature and Human
Societies" e com co-edição de Dianne Glave “'To Love the Wind and the Rain':
African Americans and Environmental History”.
Os Professores e alunos do PPSTMA apresentaram resultados de pesquisas Professor Mark Stoll
em eventos nacionais e internacionais: VII Simpósio de La Sociedad
Latinoamericana y Caribeña de História Ambiental - Quilmes, Argentina; Congresso Latinoamericano de Ecologia
Política – Santiago, Chile; Congresso Geosaúde, 2014, Coimbra, Portugal; Congresso Sociedade Americana de
História Ambiental. San Francisco, EUA; 3º. Congresso Ibero-americano em Investigação Qualitativa, Espanha.
O PPSTMA obteve fomento para a realização de eventos e para participação de eventos da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG).
Outros fomentos foram obtidos para a realização das seguintes projetos de pesquisas: Novas Fronteiras no
Oeste: relação entre sociedade e natureza na microrregião de Ceres em Goiás (1940-2013) (Programa de
Cooperação Acadêmica – CAPES) Inclusão Digital e Cidadania: proposta de pesquisa e ações aplicadas a
mulheres jovens (15-24) em situação de vulnerabilidade social residentes no município de Anápolis, Goiás
(FAPEG/Ministério das Comunicações – Programa Redes Digitais); Bolsa de Iniciação Científica
(FAPEG/CAPES); Bolsa de Pos-doutorado para fixação de novos doutores em Programas de Pós-Graduação
(FAPEG/CAPES). Além desses projetos de pesquisa os docentes do PPSTMA realizam projetos com fomento da
FUNADESP/UniEVANGELICA
Os docentes do PPSTMA também produziram “Diagnóstico da Situação da Criança e Adolescente Residentes no
Município de Anápolis, Goiás (2014)” em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
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A Revista Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science publicou duas edições
regulares e uma Edição Especial do Congresso Internacional de Investigação Qualitativa, organizada por
professores de Portugal e Espanha, ampliando o seu escopo internacional e a sua base de indexações.

NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica
O NIT/UniEVANGÉLICA tem por visão “tornar-se o maior e o mais conceituado Núcleo de Inovação Tecnológica
de Anápolis e seu entorno”. Tem como objetivos estimular a inovação e a interação empresas/universidade e a
prática do empreendedorismo.
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Muitas visitas foram realizadas em empresas, destacando-se os contatos e parcerias realizados no setor de
logística da Hypermarcas, fábrica de aviões Inglaer e Néctar Sorvetes.
A equipe NIT esteve presente em vários seminários, entre eles ressaltam-se: o VIII FORTEC (Fórum Nacional dos
Gestores em Inovação e Transferência de Tecnologia); IX ERINCO (Encontro Regional de Incubadoras do CentroOeste); DAIA: Perspectivas e Soluções e no evento “Global Education Dialogues”, parceira British Council e
FAPEG.
O NIT também apoiou a vinda do palestrante Dr. Daniel Adersohn, na X Jornada de Administração, para uma
palestra sobre Propriedade Intelectual e Registro de Marcas e Patentes.
Três alunos da UniEVANGÉLICA iniciaram seus empreendimentos (Design Gráfico, registro de marca e empresa
de responsabilidade social) via parceria NIT.
O NIT/UniEVANGÉLICA trabalha em total parceria com a UniINCUBADORA, recebe apoio e fomento da FAPEG
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás) e tem como parceiros também a Câmara de Dirigentes
Lojista de Anápolis, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Prefeitura Municipal de Anápolis e SEBRAE.

Coordenadoria do Centro de Línguas
O Centro de Línguas da UniEVANGÉLICA prepara os
alunos para a aquisição e proficiência em uma língua
estrangeira, para serem capazes de viver, trabalhar e
estudar em outro país. São oferecidos cursos de
inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, língua
brasileira de sinais, chinês e português para
estrangeiro.
No Centro de Línguas, a audição, a fala, a leitura e a
escrita são trabalhadas conjuntamente garantindo
uma aprendizagem completa da língua estrangeira.

Fachada Centro de Línguas - UniEVANGÉLICA

Quantidade de cursos: 91

Público atendido: 936
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UniINCUBADORA
Anápolis tem despontado no cenário econômico como uma das cidades mais promissoras do Centro-Oeste
brasileiro, sendo a segunda maior economia do estado e contando com uma geografia privilegiada. Situada num
dos eixos mais dinâmicos do Brasil, forma com Brasília e Goiânia o polo mais expressivo da região Centro-Oeste.
Aliada a esse esforço do setor empresarial, a UniEVANGÉLICA criou o seu Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT.
A partir do NIT criou a UniINCUBADORA, um programa sem fins lucrativos que se destina a empreendedores que
apresentem propostas com caráter de inovação ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social e que
resulte em novos produtos, processos ou serviços. Podem participar do processo de seleção pessoas físicas ou
jurídicas, individualmente ou em grupo.
A UniINCUBADORA foi beneficiada com mais de R$ 100 mil reais para reformular e iniciar a adoção das práticas
do modelo CERNE – Centro de Referência de Apoio para Novos Empreendimentos, certificação nacional de
incubação.
Até o ano de 2014, o projeto da UniINCUBADORA e as empresas incubadas que já passaram pelo processo de
incubação foram beneficiados com mais de R$ 1,1 milhões de reais em recursos públicos prospectados e
captados.
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Vale destacar que na I Olimpíada de Empreendedorismo Universitário de Goiás que envolveu diversas
instituições, a acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UniEVANGÉLICA, Vanessa Cristina Dourado
dos Santos, obteve o 1º lugar com o projeto PISO ESCOA – Piso Drenante. A vencedora participou da edição da
CampusParty e garantiu uma vaga de pré-incubação na UniINCUBADORA em 2015.
Empresas já beneficiadas pelo processo de incubação:
·
·
·
·
·
·
·
·

UpperTec – Tecnologia da Informação
Ecotire – Reciclagem de Pneus
ProjectUp – Desenvolvimento de projetos para prevenção de incêndios
Carros em grupo – Software para compras de carros em grupo
COGNI – Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva
Voinha – Processo Inovador de Desidratação de Frutas
Seta Públicações – Guias Segmentados
M3D Design – Maquetes Eletrônicas

Comitê de Ética em Pesquisa
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UniEVANGÉLICA é um colegiado interdisciplinar, de natureza
consultiva, deliberativa, normativa, educativa e independente, registrado na Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde (Conep/CNS). Foi criado para defender os interesses dos participantes
de pesquisa resguardando seus direitos em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da
pesquisa envolvendo seres humanos, oferecendo aos pesquisadores, instituições e principalmente participantes
da pesquisa, a garantia de respeito aos preceitos éticos e legais vigentes.

Protocolos de pesquisa: 141
Atendimentos à comunidade acadêmica: 380
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Atividades de prestação de serviços à comunidade
Ambulatório Avançado de Enfermagem – UniCUIDAR
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O UniCUIDAR é o ambulatório avançado de enfermagem da UniEVANGÉLICA, cujo objetivo é prestar assistência
primária de saúde aos colaboradores, docentes e discentes, corroborando para a segurança dessa população.
O ambulatório oferece campo de estágio, pesquisa e extensão aos acadêmicos do curso de Enfermagem,
constituindo um espaço apropriado ao desenvolvimento de competências necessárias à formação do enfermeiro
generalista, tais como: promoção à saúde, estímulo e ensino do autocuidado e melhoria da segurança das
pessoas que trabalham, estudam e frequentam a UniEVANGÉLICA.
A equipe de saúde do UniCUIDAR é composta por enfermeiras, docentes e acadêmicos do Curso de
Enfermagem. As intervenções de Enfermagem mais frequentes são:
-

Consulta de Enfermagem de diferentes especialidades.
Promoção de saúde: educação em saúde, busca ativa de câncer de colo de útero e de mama,
levantamento de riscos para doenças crônicas e agravos não transmissíveis e suas complicações
(diabetes mellitus, cardiopatias, hipertensão arterial, obesidade e outros).
Prestação de atendimento pré-hospitalar com encaminhamentos para a rede de referência.
Apoio às ações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA).
Assistência em caso de acidentes ocupacionais com devidos encaminhamentos.
Vacinação e controle do estado de imunização dos acadêmicos e funcionários.
Atenção à saúde da mulher e do homem.

Ambulatório Avançado de Enfermagem - UniCUIDAR

Público Atendido: 756
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Laboratórios do Curso de Farmácia
O curso de Farmácia tem uma estrutura de ensino que lhe garante excelente qualidade: Farmácia Escola,
Laboratório de Análises Clínicas e Laboratório de Análises de Alimentos, além de um corpo docente qualificado.
Em razão destas condições, nossos alunos têm alta empregabilidade.
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Os laboratórios são equipados para oferecer todas as disciplinas que compõem a matriz curricular. É o único curso
de Farmácia na cidade de Anápolis que possui um laboratório de análises clínicas dotado de excelente
infraestrutura física, de equipamentos e pessoal capacitado para a realização de exames na área de Análises
Clínicas. Nele são realizados exames de bioquímica, imunologia, uroanálise e líquidos corporais, parasitologia,
bacteriologia, micologia, citopatologia e hematologia.
Implantado para ofertar o estágio na área de análises clínicas aos estudantes do curso, foi credenciado para o
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), prestando importante serviço à comunidade
anapolina. O Laboratório recebeu o conceito “EXCELENTE” no ano de 2014, pelo PROGRAMA NACIONAL DE
CONTROLE DE QUALIDADE/PNCQ da SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLINICAS pelo desempenho
na determinação das amostras - controle de ensaio de proficiência.
O curso dispõe, também, de uma moderna Farmácia Escola capaz de oferecer os estágios em Farmácia
Comunitária e Manipulação Farmacêutica . Na Farmácia Escola são oferecidas condições necessárias para a
dispensação de medicamentos e atenção farmacêutica.
O Laboratório de Análises de Alimentos foi projetado para atender as atividades de formação do profissional
farmacêutico em alimentos. Nesse Laboratório, os alunos desenvolvem as práticas das aulas de Bromatologia,
Química e Bioquímica e de Tecnologia de Alimentos. Nele, é ofertado o Estágio em Alimentos, que oferece ao
aluno uma visão de mercado, desenvolvendo de forma direcionada suas habilidades e conhecimentos. Para
atender a uma demanda crescente da região, o laboratório tem uma infraestrutura suficiente para oferecer
serviços terceirizados em análises de alimentos.

Laboratório de Análises Clínicas

Público atendido: 1.232
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Clínica Escola de Fisioterapia - UniFISIO
A Clínica Escola de Fisioterapia – UniFISIO,
conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS), preza
pelo atendimento de qualidade e humanizado nas
diferentes áreas da Fisioterapia, contando com um
espaço físico amplo e com equipamentos específicos
para os atendimentos em:
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Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ortopedia, Traumatologia, Reumatologia,
Distúrbios Temporomandibulares (DTM),
Desportiva, Neurologia Adulto e Infantil,
Uroginecologia, Pré e Pós parto;
Dermatofuncional e Estética;
Reabilitação Cardiometabólica e
Respiratória;
Hidroterapia.

Clínica Escola do curso de Fisioterapia - UniFISIO

Os atendimentos são realizados por estagiários acompanhados por professores supervisores capacitados.
Desenvolve também atividades como: aulas práticas, palestras educativas, estudos de caso, pesquisa e projetos
extensionistas.
Objetivo: Contribuir para a formação profissional de qualidade, por meio da assistência fisioterapêutica gratuita à
comunidade de Anápolis – GO e entorno.

Público atendido: 1.080
Procedimentos Realizados: 10.800

Clínica Odontológica de Ensino - COE
A Clínica Odontológica de Ensino é voltada para o
atendimento comunitário e para a formação e
aprimoramento técnico dos alunos de graduação em
Odontologia e para as Especializações de Implante
Dentário, Ortodontia e Endodontia. Alunos e
pacientes têm à disposição uma completa
infraestrutura que inclui materiais e equipamentos
para pronto-atendimento, emergência, esterilização,
clínica e radiologia. A Clínica Odontológica de Ensino
destina-se ao tratamento nas mais diversas áreas da
Odontologia por meio de triagem, que tem por
objetivo detectar as necessidades do paciente. Este COE - Clínica Odontológica de Ensino
é inserido na Clínica de acordo com a complexidadedo tratamento requerido. O atendimento é oferecido
gratuitamente à comunidade carente de Anápolis em parceria com a Secretaria de Saúde e Sistema Único de
Saúde (SUS). Além do atendimento local, a ação do Curso de Odontologia estendeu-se à outras regiões do país,
como parte dos projetos Uma semana pra Jesus, no Mato Grosso do Sul, e Projeto Amazonas, atendendo a
comunidades ribeirinhas. Em formação continuada, o curso ofereceu a Noite Cultural, com diversos trabalhos de
cunho artístico apresentados e também inaugurou 6 ligas acadêmicas, que em 2014, ofereceram cursos e aulas
inaugurais à 599 alunos da UniEVANGÉLICA e de instituições vizinhas.

Público atendido: 4.938
Procedimentos realizados: 48.112
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Clínica de Estética e Cosmética e Salão Escola
O curso de Estética e Cosmética tem como objetivo
formar profissionais capacitados para trabalhar nos
cuidados com o corpo, rosto, cabelo, visando a
manutenção da saúde, da beleza e do bem estar.
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O curso conta com espaços amplos, agradáveis,
humanizados, individualizados e equipados com
aparelhos de alta qualidade.
A clínica de Estética e o Salão escola possuem
infraestrutura adequada para melhor qualificar os
alunos, proporcionando a prática acadêmica por meio
do atendimento à comunidade.

Clínica de Estética e Cosmética - Salão Escola

Público atendido: 3.089

Núcleo de Prática Jurídica (Anápolis)
O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Curso de Direito
da UniEVANGÉLICA desenvolve suas atividades
curriculares agregando teoria e prática ao longo dos 9º e
10º períodos. Para os demais períodos, do 4º ao 8º, o
NPJ é aberto para o estágio voluntário em que o aluno,
mesmo iniciante, possa vislumbrar a teoria em sua
aplicação prática e, com isso, enriquecer seu
aprendizado.
Além da perspectiva de agregação da teoria e da prática,
o NPJ possui caráter de inclusão social e de promoção
da cidadania. Na visão filantrópica da IES, são atendidas Núcleo de Prática Jurídica
pessoas da comunidade que não podem arcar com os honorários de advogados e custas processuais, cujos
valores podem inviabilizar o acesso à Justiça.
Aos acadêmicos e à sociedade são disponibilizados vários ramos do Direito nas esferas das Justiças Comum
Estadual e Federal: Previdenciária, Trabalhista, Cível e Criminal; além do setor de mediação de conflitos, que
tenta resolver a demanda sem envolver litígio no Poder Judiciário.
DISCRIMINAÇÃO
Ações Protocolizadas
Interlocutórias
Audiências Realizadas
Atos Processuais
Processos Arquivados
Atendimentos

JUSTIÇA COMUM
Cível
757
879
244
13
200
3.746

Criminal
31
41
57
01
165

JUSTIÇA ESPECIALIZADA
Federal
112
55
28
00
538

Público atendido: 5.962
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Trabalhista
153
00
115
74
993

TOTAL
1.053
975
444
13
275
5.442
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Núcleo de Prática Jurídica (Ceres)
O Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito da UniEVANGÉLICA – Unidade Ceres conjuga na mesma
expressão atividades teóricas e práticas. Sua estrutura e atividades estão previstas no Projeto Pedagógico como
estágio curricular supervisionado, a partir do 7º até o 10º período.
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As atividades desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica são: Centro de Pacificação Social, Cartório Simulado e
Escritório Modelo.
Objetivos:
Ÿ
Avaliar o aluno em relação aos conhecimentos teóricos.
Ÿ
Capacitar para o exercício profissional.
Ÿ
Intensificar ações de extensão pro meio do atendimento à população.
Ÿ
Estimular a pesquisa e a leitura da realidade local quanto às demandas judiciais.
São estratégias pedagógicas do NPJ: oficinas de petição, minicursos de ética, atendimento de conciliação e
atendimento ao público; processo e audiências simuladas; análise de autos findos.

Público atendido: 137
Processos/encaminhamentos: 139

Academia de Musculação
A academia escola da UniEVANGÉLICA desempenha
um papel fundamental no atendimento à comunidade
interna e externa da Instituição, e atletas da natação,
atletismo, basquete, basquete em cadeira de rodas e
handebol. No referido espaço que atende pessoas de
todas as idades, além da atenção diferenciada, a
produção de conhecimento é constante.

Academia escola da UniEVANGÉLICA

Público atendido: 8.423 pessoas

Laboratório de Avaliação Física (LAFE)
O Lafe é um ambiente de formação acadêmica, troca de experiências técnicas, estágio, produção científica e
atendimento à comunidade.
Mais de quarenta projetos de pesquisa utilizaram o laboratório no ano passado.

Público atendido: 1.100 pessoas
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Parque Aquático
O parque aquático, com suas piscinas semi-olímpica e infantil, abrigou diversos eventos em nível municipal,
estadual e nacional.
Neste espaço, acontecem as atividades de Hidroginástica para a 3ª idade, programa esporte para todos em
parceria com a Prefeitura Municipal, as escolinhas de iniciação esportiva e o treinamento das equipes de
competição.

Balanço Social | AEE | UniEVANGÉLICA | Reitoria | SERVIÇOS À COMUNIDADE

Diversas pesquisas foram desenvolvidas no parque aquático, gerando conhecimento científico.

Parque Aquático da UniEVANGÉLICA - Campeonato Interfederativo de Natação - 19/09/2014

Público atendido: 11.000 pessoas

Consultoria Empresa Júnior
A Consultoria Empresa Júnior da UniEVANGÉLICA é um laboratório de prática de gestão vinculado ao Curso de
Administração. Atua de forma multidisciplinar com o objetivo de promover o desenvolvimento de habilidades,
competências e atitudes empreendedoras em seus integrantes por meio da prestação gratuita de serviços de
consultoria a micro e pequenas empresas da cidade de Anápolis e região.
A estrutura organizacional da Empresa Júnior é composta por seis diretorias: presidência, administrativofinanceira, marketing, relações públicas, recursos humanos e projetos. O ingresso de alunos da UniEVANGÉLICA
na Empresa Júnior se dá, anualmente, mediante a publicação de um edital de seleção. Dependendo da
necessidade de cada projeto são inseridos novos acadêmicos na qualidade de consultores associados,
alcançando desta forma um número expressivo de estudantes. O trabalho é supervisionado por técnicos e
docentes do curso de administração, no sentido de garantir a qualidade da prestação do serviço, bem como a
aprendizagem dos envolvidos.
A Empresa Júnior desempenha um importante papel na promoção da inovação e empreendedorismo, estreitando
relações entre a universidade e o mercado, no desafio de se transformar ideias em negócios competitivos e
rentáveis.
Os clientes da Empresa Júnior podem usufruir de serviços nas áreas de marketing, recursos humanos, finanças,
planejamento estratégico, gestão da qualidade e empreendedorismo. A etapa inicial envolve um amplo processo
de diagnóstico organizacional que apontará as áreas da organização que deverão ser melhoradas e/ou
desenvolvidas. De forma personalizada, respeitando as necessidades de cada caso, é recomendada a aplicação
de técnicas e ferramentas específicas de gestão.

Público atendido: 403
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Ligas Acadêmicas
A liga acadêmica é uma entidade criada e organizada por acadêmicos, professores e profissionais que
apresentam interesses em comum, especialmente em áreas de especialidade do campo da saúde. Tem entre
seus objetivos complementar a formação acadêmica por meio de atividades que atendam os princípios do tripé
universitário de ensino, pesquisa e extensão. Realizam atividades extraclasses e desenvolvem ações voltadas
para a promoção à saúde e educação, criando oportunidades de trabalhos científicos, didáticos, culturais e sociais
no espaço acadêmico, contribuindo para o desenvolvimento científico e aprimoramento da área da saúde.

Curso de Farmácia

Público alcançado

Liga Acadêmica de Crack, Álcool e outras Drogas (LACAD)
Curso de Fisioterapia

Público alcançado

Liga Acadêmica de Queimaduras (LAQUNI)

602

Curso de Medicina
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131

Público Atendido

Liga Acadêmica de Nefrologia de Anápolis (LANA)
Liga Acadêmica de Cirugia Plástica Dr. Antônio Prudente de Meireles Morais de
Anápolis (LACIPLA)
Liga Acadêmica de Dermatologia e Câncer de Pele de Anápolis (LIDER)
Liga de Medicina Legal profº Drº Hygino de Carvalho Hércules – do Centro
Universitário UniEVANGÉLICA (LML)
Liga Acadêmica de Cirurgia de Anápolis (LACA)

175

Liga Acadêmica de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca (LACACI)

150

Liga Acadêmica de Diabetes e Metabologia de Anápolis (LADIME)

106

Liga Acadêmica de Doenças (LADIPU)

168

Liga Acadêmica de Gastroenterologia de Anápolis (LAGA)

155

Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia Dr. Osvaldo Alencar Arraes (LAGO)

218

Liga Acadêmica de Oftalmologia de Anápolis (LAOFT)

158

Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial (LAOTO)

100

Liga Acadêmica de Psiquiatria (LAPSU)

101

Curso de Odontologia

800
200
200
180

Público alcançado

Liga de Prótese (LAPD)

37

Liga de Periodontia (LAPE)

75

Liga de Odontologia e Sociedade (Liga de PIPPS)

187

Liga de Endodontia (LIEN)

63

Liga de Diagnóstico e Cirurgia Oral (LADCO)

154

Liga de Dentística (LIDE)

83

Multidisciplinar
Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia (LAGGUNI)
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Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI)
O Núcleo de Assuntos Internacionais da UniEVANGÉLICA
atua de forma integrada junto à Reitoria e às Pró-Reitorias,
com o objetivo de planejar, fomentar e acompanhar as
políticas de internacionalização, buscando parcerias com
organizações internacionais para o desenvolvimento de
projetos acadêmicos e humanitários. O Núcleo de
Assuntos Internacionais tem a seguinte composição:
Coordenação Acadêmica Internacional – Responsável
pelos assuntos acadêmicos, considerando as exigências Projeto dia da África - 26/05/2014
legais do ensino brasileiro em consonância com as exigências das universidades estrangeiras nos níveis de
graduação e pós-graduação no desenvolvimento das seguintes atividades:
Ÿ Articulação e fomento de acordos acadêmicos de cooperação internacional.
Ÿ Promoção da mobilidade de professores.
Ÿ Promoção da mobilidade acadêmica de alunos da UniEVANGÉLICA com instituição estrangeiras.
Ÿ Articulação de parcerias estratégicas para a realização de pesquisas ou ações de extensão em
ambientes internacionais.
Ÿ Divulgação de oportunidades de intercâmbios, cursos, eventos, bolsas de estudos e estágios
internacionais.
Ÿ Seleção de intercambistas e recepção de estudantes estrangeiros.
Coordenação de Projetos Humanitários Internacionais – Responsável por Projetos Humanitários
Internacionais, que visam fortalecer a UniEVANGÉLICA em sua missão humanitária mantendo sua
confessionalidade cristã.
Desenvolve as seguintes atividades:
Ÿ Eventos com temas humanitários no Campus Universitário da UniEVANGÉLICA.
Ÿ Ações de incentivos para trabalhos humanitários nacionais e internacionais.
Ÿ Promoção da prática de campo em contexto humanitário nos países em desenvolvimento.

Ciência sem Fronteiras
Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da
ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade
internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do
Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes – e
Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.
Tivemos 02 alunos, pelo Ciências sem Fronteiras , que encerraram seu período de vigência da bolsa em 2014:
Ÿ
Trent University / Cidade : Peterborough – Canadá
Período de vigência: 01/09/2013 – 31/12/2014
Ÿ
Montana Tech of The University of Montana / Cidade: Butte – Estados Unidos)
Período de Vigência : 01/01/2014 – 31/12/2014.
Temos 04 alunos, pelo Ciências sem Fronteiras , que ainda estão em período de vigência de bolsa.
Ÿ
Temple University /Cidade: Philadelphia – Estados Unidos
Período de vigência: 01/06/2014 – 31/08/2015
Ÿ
Claflin University / Cidade: Orangeburg – Estados Unidos
Período de vigência: 01/06/2014 – 31/08/2015
Ÿ
Purdue University Calumet / Cidade: Hammond – Estados Unidos
Período de vigência: 01/08/2014 – 31/12/2015
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Projetos Institucionais
Projeto Criar e Tocar
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Projeto Criar e Tocar - Projeto de Inclusão Social que tem como proposta a Educação Musical e Artística de
Crianças e adolescentes, por meio da Orquestra Didática e das Artes Plásticas. O Projeto já está sendo
desenvolvido desde o ano de 2005. O Projeto alcança crianças e adolescentes de baixa renda de bairros
afastados da cidade de Anápolis, e tem a Música e as Artes Plásticas como ferramentas de Inclusão Social. Os
alunos atendidos estão dentro da faixa etária de 9 a 18 anos.
No Projeto, os alunos aprendem um instrumento musical da orquestra clássica, que pode ser: o violino, a viola, o
violoncelo, a flauta transversal, o saxofone, o trompete, o oboé, o fagote, o clarinete, o tímpano e outros. Eles
desenvolvem a prática musical em conjunto, passando pelas várias fases do ensino: musicalização,
aprendizagem do instrumento, aulas conjuntas de prática de orquestras e a participação na Orquestra oficial do
projeto.
O Projeto Criar e Tocar atende cerca de 400 adolescentes nas cidades de Anápolis, Goianésia e Rialma, e já tem
quatro orquestras juvenis formadas. O desenvolvimento da aprendizagem dos alunos é algo real, e muitos
talentos vem sendo descobertos por meio do Projeto.
Além da aprendizagem, outro aspecto é a busca da profissionalização dos alunos. Cerca de 50 alunos já estão
inseridos no mercado de trabalho como instrumentistas de orquestras, professores e artistas plásticos, dentro de
um processo de profissionalização dos mesmos.

Apresentação do Projeto Criar e Tocar - 04/12/2014

Público atendido: 400
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Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante – Amazônia - Educação,
Saúde & Cidadania
O Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante – Amazônia - Educação, Saúde & Cidadania tem por
objetivo romper céus e rios com uma estrutura apropriada e capaz de atender de forma eficiente as
propostas de melhoria nas comunidades ribeirinhas.
A UniEVANGÉLICA, com uma proposta acadêmica de ações de extensão, nas áreas de
saúde/educação/cidadania e de pesquisa, juntamente com Asas de Socorro, com ampla experiência
logística na Amazônia, Primeira Igreja Batista de Parintins e Terre des Hommes, somaram esforços em
busca da excelência na assistência integral às comunidades marcadas pelo isolamento e o sofrimento.
Além da tripulação dos barcos e profissionais de Asas de Socorro, foram envolvidas 75 pessoas da
UniEVANGÉLICA, entre docentes , acadêmicos e técnicos.
Foram realizadas ações que em conjunto objetivaram não somente uma assistência de saúde, mas,
sobretudo educar, e qualificar a vida dos ribeirinhos, por meio de atendimentos (médico, farmacêutico,
fisioterapêutico, enfermagem e odontológico), oficinas de escovação, atividades de recreação com as
crianças e adolescentes, palestras temáticas socioambientais sobre uso da água e destinação de
resíduos, ações de educação popular em saúde, desenvolvimento de pesquisas, orientações jurídicas,
palestras para líderes sobre desenvolvimento comunitário e geração de renda.

Expedição à Comunidade de Santo Antônio do Tracajá, Parintins, Amazonas

Expedição à Comunidade de São Joaquim em Prainha, Pará

Expedição à Comunidade de São José do Arara em Caapiranga, Amazonas

Expedição à Comunidade de São Joaquim em Prainha, Pará

Público atendido: 3.468
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Projeto UniEVANGÉLICA CIDADÃ - Ciranda Anápolis
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O Projeto UniCIDADÃ, em parceria com o Projeto Ciranda/TV ANHANGUERA, tem como finalidade
realizar ações nas áreas da educação, saúde, tecnologias, direitos humanos, cultura, meio ambiente,
entre outras, em prol da promoção da cidadania. As atividades desenvolvidas contribuem, também, para
o crescimento e aprendizado da comunidade acadêmica.
As pessoas que participam passam a conhecer o ambiente universitário, podendo crescer e interagir
com ele. Crianças, adolescentes e adultos são atendidos nas mais diversas atividades realizadas pelos
cursos de graduação, unidades da Instituição e parceiros. Um dia inteiro dedicado ao atendimento à
comunidade de diversos bairros da cidade.
Atividades de destaque
Ÿ Serviço de Emissão de Documentos - parceria entre a UniEVANGÉLICA e o Governo do Estado
de Goiás/ Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho (SECT).
Ÿ Homologações de Acordos Judiciais - parceria entre a UniEVANGÉLICA com o Tribunal de
Justiça e Ministério Público do Estado de Goiás.
Ÿ Cozinha Brasil - parceria entre a UniEVANGÉLICA e SESI.
Ÿ Cidade dos Brinquedos - parceria entre a UniEVANGÉLICA e a Prefeitura Municipal de
Anápolis/Secretaria Municipal de Educação.
Ÿ Distribuição de mudas de árvores - parceria entre a UniEVANGÉLICA e a Prefeitura Municipal de
Anápolis/ Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Ÿ Consultas oftalmológicas - parceira entre UniEVANGÉLICA e Hospital de Olhos de Aparecida de
Goiânia.

Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã/Ciranda - 08/11/2014

Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã/Ciranda - 08/11/2014

Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã/Ciranda - 08/11/2014

Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã/Ciranda - 08/11/2014

Público atendido: 18.200
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Com VocAÇÃO
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A AEE procura propiciar uma educação holística aos que fazem parte de sua família. Um dos momentos
elaborados para cumprir tal proposito é o Com Vocação. Hoje já consolidado e funcionando como um catalizador
de ideias e sonhos. Discentes, doscentes e corpo técnico adminstrativo têm se empenhado em trabalhos sociais
relevantes a partir da inspiração de preletores de renome nacional e internacional que têm colaborado conosco a
partir de uma visão cristã com forte impacto social.

Com VocAÇÃO - 21/08/2014

Público atendido 18.000

Projeto UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional
O Projeto UniEVANGÉLICA Visita o Congresso Nacional,
realizado em parceria com o gabinete do Deputado Federal
Rubens Otoni, oferece aos acadêmicos a oportunidade de
conhecerem Brasília e visitarem órgãos federais como o
Senado Federal e a Câmara dos Deputados.
Os universitários participam de palestras e visitas técnicas
aos seguintes órgãos do governo federal: Supremo Tribunal
Federal (STF), Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Ministério
da Saúde e Banco Central do Brasil. Além disso, visitam o
Memorial JK (Juscelino Kubitschek), o Palácio da Alvorada, o Visita do Curso de Direito - 27/08/2014
Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes e a Catedral de Brasília. Desse modo, a instituição
possibilita a interação dos acadêmicos com a realidade política do país.
Público atendido 556
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UniEVANGÉLICA CIDADÃ Itinetante - Brasilândia - MS
XIX Projeto Uma Semana Pra Jesus
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O Projeto Uma Semana pra Jesus é um projeto missionário resultado de uma visão dos leigos e leigas,dirigentes
das Federações das Sociedades Metodistas de Homens e Mulheres da Quinta Região Eclesiástica, cujo objetivo
é o atendimento integral ao ser humano.
O projeto foi realizado na cidade de Brasilândia - MS, no período de 03 a 12 de julho 2014, com a participação de
44 pessoas da UniEVANGÉLICA, entre docentes, acadêmicos e técnicos dos cursos de Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Medicina, Odontologia e do Programa UniVIDA.

Enfermagem - UniEVANGÉLICA CIDADÃ Itinerante - Brasilândia - MS
XIX Projeto Uma Semana Pra Jesus - Julho/2014

UniVIDA - UniEVANGÉLICA CIDADÃ Itinerante - Brasilândia - MS
XIX Projeto Uma Semana Pra Jesus - Julho/2014

Odontologia - UniEVANGÉLICA CIDADÃ Itinerante - Brasilândia - MS
XIX Projeto Uma Semana Pra Jesus - Julho/2014

Farmácia - UniEVANGÉLICA CIDADÃ Itinerante - Brasilândia - MS
XIX Projeto Uma Semana Pra Jesus - Julho/2014

Medicina - UniEVANGÉLICA CIDADÃ Itinerante - Brasilândia - MS
XIX Projeto Uma Semana Pra Jesus - Julho/2014

Fisioterapia - UniEVANGÉLICA CIDADÃ Itinerante - Brasilândia - MS
XIX Projeto Uma Semana Pra Jesus - Julho/2014

Público atendido 925
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Biblioteca
O principal objetivo das bibliotecas da UNIEVANGÉLI-CA é oferecer apoio didático, científico e pedagógico,
atendendo à comunidade acadêmica (docentes, discentes e funcionários) e à comunidade externa, contribuindo
para a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão.
Serviços
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Empréstimo domiciliar e entre bibliotecas
Consultas ao acervo (catálogo local e online)
Renovações e reservas pela internet
Serviços enviados por e-mail: aviso de data de devolução próxima e aviso de reserva disponível
Acesso às seguintes bases de dados por meio do portal Capes: Wiley, Springer, Sage, Mary Ann Liebert e
Highwire
Acesso à internet
Sala de pesquisa (Internet)
Orientação sobre normas técnicas para trabalhos científicos
Levantamento bibliográfico
Visitas orientadas e treinamento de usuários
Intercâmbio de periódicos
Restauração de obras danificadas

Biblioteca Central

Laboratório de Informática

Acervo:
Ítem

Livros
Periódicos
Multimídia (CDs/DVDs)
Monografias/teses/dissertações

Títulos
35.589
356
1.013
3.485

Quantidade
Volumes/Exemplares
97.697
17.398
2.079
3.717

Empréstimos: 136.684
Consultas ao acervo: 956.788
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Secretaria Geral de Cursos
Órgão central das atividades acadêmicas de graduação. É responsável por: manter atualizados e organizados os
registros acadêmicos e expedir diversos documentos; atender o aluno durante toda a sua trajetória acadêmica;
efetuar matrículas e rematrículas; manter controle e o registro acadêmico; acompanhar e orientar a integralização
curricular; expedir e registrar diplomas.
O controle acadêmico é gerenciado pelo Lyceum, sistema de gestão acadêmica e financeira. O aluno consulta
horários, agenda, calendário de provas, notas, faltas, histórico e sua situação financeira. Pode, também, acessar
materiais didáticos disponibilizados pelos docentes, acompanhar as atividades complementares, estágios e
desenvolvimento de monografias.
Os docentes podem consultar informações sobre alunos, turmas e horários de aulas, agendar provas, lançar
notas e faltas e publicar material didático.
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O sistema dispõe, ainda, de inúmeros relatórios para a gestão administrativa, financeira e acadêmica.

Secretaria geral do Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA

Alunos Matriculados: 8.352
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Faculdade Raízes
A Faculdade Raízes é uma instituição de ensino
preocupada em ser um agente transformador na
sociedade anapolina, exercendo uma influência positiva
sobre nossos alunos, transmitindo conhecimento e
desenvolvendo uma consciência crítica, capacitando-os a
assumir uma posição responsável. Diante disto,
procuramos colaborar de alguma forma para o
fortalecimento da sociedade com posturas éticas,
transparência e justiça social. Assim, por meio
principalmente do NACE – Núcleo de Atividades
Complementares e Extensão são desenvolvidas várias
ações que contribuem para a formação pessoal e
profissional de nossos acadêmicos.
Promovemos palestras, debates, visitas técnicas,
campanhas de ajuda aos necessitados de nossa Fachada Faculdade Raízes
comunidade, entre outros. Abaixo, enumeramos as atividades realizadas no ano 2014:
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

I Campanha de Doação de Livros
I Campanha de Doação de Brinquedos
Visita Técnica ao Congresso Nacional
II Campanha de Doação de Agasalhos e Brinquedos
II Visita Técnica ao Congresso Nacional
Cine Jurídico
Projeto Informática para a 3ª Idade ( 5ª Edição)
VII Jornada Jurídica
Palestra: Dia Mundial do Direito do Consumidor

Nucleo de Prática Jurídica – NPJ
O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Raízes desenvolve iniciativas sociais de formas diversificadas.
São dois os ambientes onde as atividades jurídicas-sociais do NPJ da Faculdade Raízes se executam:
Ÿ

Na própria faculdade, estabelece-se o Escritório Modelo de Assistência Jurídica – EMAJ, onde há o
atendimento jurídico, preliminarmente, que dependendo do caso específico, poderá originar um
processo judicial.
Esse atendimento e esse possível processo judicial são realizados por professores orientadores,
juntamente com os estagiários, que cursam o estágio no EMAJ a partir do 7º período.

Ÿ

No EMAJ, o atendimento só é realizado após uma entrevista que detecta a renda familiar do cidadão
assistido, não podendo ser superior a 03 (três) salários mínimos.

Público atendido: 359
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Faculdade Evangélica de Goianésia - FACEG
A Faculdade Evangélica de Goianésia (FACEG) é uma
Instituição Comunitária de Ensino Superior, mantida pela
Associação Educativa Evangélica (AEE), situada na
região do Vale do São Patrício, na cidade de GoianésiaGO.
A Faculdade desenvolve atividades de ensino em nível
superior, com oferta de cursos de graduação e de pósgraduação lato sensu. Em 2014, a Faculdade ofertou 540
vagas para os cursos de graduação, sendo 100 vagas
para o curso de Administração, 200 para Direito, 120
Agronomia e 120 Engenharia Civil.

Fachada Faculdade Evangélica de Goinanésia

A Instituição está em fase de expansão, tanto ao que se refere à estrutura física, quanto às atividades acadêmicas,
inclusive com a ampliação da oferta de novos cursos de graduação, dentre eles os cursos de Enfermagem e
Engenharia Mecânica.
Além disso, a FACEG desenvolve atividades de extensão e ação comunitária, oportunizando à comunidade
goianesiense e de outros municípios da região, acesso ao conhecimento científico, técnico, ético e cultural.
Corpo Administrativo
Prof. M.e José Mateus dos Santos - Diretor Geral
Prof. M.e Gidalti Guedes da Silva - Coordenador Acadêmico e Pedagógico
Prof. M.e Jadson Belém de Moura - Coordenador de Pesquisa, Pós Graduação e Ação Comunitária
Prof. Dr. Rubson Marques Rodrigues - Coordenador do Núcleo de Apoio ao Sistema Avaliativo
Profª. M.a Sirlene Antônia Rodrigues da Costa - Pesquisadora Institucional
Profª. M.a Maria das Graças Bueno da Silva - Coordenadora da CPA
Maria de Fátima Silva - Secretária Geral
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Cursos de Bacharelado em 2014
Administração
Agronomia
Direito
Engenharia Civil
Cursos e vagas ofertadas no vestibular semestral e matriculados na FACEG
CURSO /
HABILITAÇÃO
Administração
Agronomia
Direito
Engenharia Civil
TOTAL

Período
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno

Vagas
1º sem. 2014
50
60
100
60

Vagas
2º sem. 2014
50
60
100
60
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Total
100
120
200
120

Total de alunos
matriculados nos cursos
173
380
767
258
1.578
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Projetos de extensão e ação comunitária
AÇÕES
Cursos de Formação
Disciplina Especial
Eventos
TOTAL

QUANTIDADE
9
12
8
29

PÚBLICO
716
211
3.877
4.804

Público atendido 4.804

Projeto UniEVANGÉLICA CIDADÃ Itinerante - Ciranda Goianésia
O Projeto UniEVANGÉLICA CIDADÃ - Ciranda Goianésia Itinerante, em parceria com o Projeto Ciranda / TV
Anhanguera, Prefeitura Municipal de Goianésia e Governo do Estado de Goiás, por meio de ações sociais,
realizadas pelos acadêmicos e professores dos cursos da Faculdade Evangélica de Goianésia. São ações
relacionadas às áreas da educação, saúde, ciências sociais e agronômicas, cultura, meio ambiente, entre outras.
O Projeto tem como objetivo aproximar a comunidade acadêmica e a sociedade goianesiense e da região, com
atividades que buscam promover a cidadania e a integração das pessoas da comunidade com o ambiente
acadêmico. Em contrapartida, a realização do Projeto possibilita aos acadêmicos da Faculdade a ampliação de
seus conhecimentos teóricos e práticos.
O Projeto UniCidadã foi realizado no dia 21 de junho de 2014, mobilizando um número considerável de alunos e
colaboradores.
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Atividades de destaque
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Cortes de cabelo
Palestra com integrantes do Corpo de Bombeiros
Consultoria Empresa Junior
Consultorias sobre hortas comunitárias e caseiras
Distribuição de sementes
Núcleo de atendimento jurídico
Exposições artísticas
Atendimentos odontológicos

Público atendido 8.844

Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante - Ciranda Goianésia - 14/06/2014
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Projeto Criar e Tocar - FACEG
Histórico
Em 2012, movido pelo sonho de ver a transformação de
vidas por meio do ensino da música como instrumento de
inserção social, inicia-se no dia 14 de agosto a abertura da
unidade Criar e Tocar – Goianésia localizada na
Faculdade Evangélica de Goianésia no Bairro Covoá,
tendo como coordenadora geral a Prof.ª Marisa Espíndola
e como proponentes a Associação Educativa Evangélica,
na pessoa de Dr. Geraldo Henrique Ferreira Espíndola e a
Faculdade Evangélica de Goianésia na pessoa do Prof.
José Mateus dos Santos. Sendo a coordenadora local do
projeto a professora Juliana Ferreira Esmeraldo Silva e o
Maestro Marcos Ferreira da Silva.

Apresentação do projeto Criar e Tocar - 08/09/2014

O projeto Criar e Tocar, em 2014, consolidou a parceria com a Prefeitura Municipal de Goianésia, feita por meio da
Secretaria de Promoção Social, que garante às crianças alimentação de qualidade, e a Secretaria Municipal de
Cultura que disponibilizou um professor de percussão. As aulas de reforço tiveram continuidade graças ao apoio
da Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Vale ressaltar a aquisição de novos instrumentos percussivos: 02
Tímpanos, sendo um doado pela Associação Educativa Evangélica (AEE) e outro pela Prefeitura de Goianésia.
Em 2014 o Projeto Criar e Tocar atendeu 51 alunos, buscando aprimorar os conhecimentos dos alunos que
integram a Orquestra, que realiza apresentações em diversos locais. A Orquestra do Projeto Criar e Tocar já se
tornou referência na cidade de Goianésia, enquanto projeto social.

Público atendido: 51
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Projeto Karatê - FACEG
Iniciado em 2013, o Projeto Karatê consolidou seus trabalhos
no decorrer de 2014, sob a coordenação do Prof. Gidalti
Guedes (2º Dan – CBK). Todos os alunos graduados no
Projeto são devidamente registrados na Federação de
Karatê do Estado de Goiás (FEKAEGO), vinculada à
Confederação Brasileira de Karatê (CBK). O trabalho tem
alcançado a graduação de seus alunos, a participação em
eventos desportivos e o cumprimento de seu objetivo geral
que é “Contribuir para a formação de crianças, adolescentes
e jovens, em seus aspectos físico, afetivo, filosófico e
psicossocial”.

Projeto Karatê

Público atendido: 35

Núcleo Jurídico (NPJ) - FACEG
O NPJ da FACEG realizou em 2014 um total de 1.197 atendimentos, ocasionando em 613 petições interlocutórias,
201 novos processos, com ações de diversas naturezas, dentre elas: Alimentos, Alimentos Gravídicos, Divórcio
Litigioso e Consensual, Investigação de Paternidade, Reconhecimento e dissolução de União Estável, Guarda e
Responsabilidade, Pedidos de Alvarás, Conversão de Separação em Divórcio, Execução de Alimentos e outras.

Público atendido: 1.197
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Colégio Álvaro de Melo - Ceres
Nesses 67 anos de história, o Colégio Álvaro de Melo tem como objetivo oferecer uma educação de excelência no
ensino-aprendizagem. A equipe trabalha com a comunidade escolar envolvida em um processo cujo bom
resultado tem sido reconhecido e reafirmado a cada dia.
Alunos Matriculados em2014
Educação Infantil
99 alunos
Ensino Fundamental I
178 alunos
Ensino Fundamental II
127 alunos
Ensino Médio
109 alunos

Alunos matriculados: 513

Fachada Colégio Álvaro de Melo

Colégio Couto Magalhães – Anápolis
Ao completar os seus 83 anos de existência, o Colégio Couto Magalhães, de forma corajosa e comprometida com
uma educação séria e de qualidade, empenhado coma formação cristã e ética de seus alunos, inova as suas
propostas oferecendo à comunidade escolar o ensino de tempo integral de forma progressiva para o 1º e 6º anos
do Ensino Fundamental. Além disso, acredita na proposta do Ensino bilíngue que já vem se consolidando desde o
ano de 2012. Com uma carga horária estendida de língua inglesa no Ensino Fundamental, acredita-se queo aluno
do Couto chegará ao Ensino Médio com um conhecimento sólido e por que não dizer, fluente na língua
estrangeira, tendo um diferencial competitivo para usufruir das oportunidades futuras com mais conteúdo e
segurança.
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O Couto Magalhães é uma escola que no desempenho de seus projetos pedagógicos procura desenvolver nos
alunos o temor a Deus, a valorização da família, a solidariedade humana, o respeito ao próximo e às diferenças, a
consciência ambiental, a responsabilidade social e o exercício da cidadania.

Copa Couto - 27/05/2014

Feira de Ciências - 13/11/2014

Alunos matriculados – 1.632 alunos
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Colégio Couto Magalhães – Goianésia
A Associação Educativa Evangélica objetivando ampliar as oportunidades educativas das crianças, adolescentes
e jovens do município de Goianésia, oferta a Educação Básica nos níveis do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio, a partir do ano de 2013, no Colégio Couto Magalhães - Goianésia.
Tal ação fundamenta-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN (Art. 2º da Lei n.º 9.394/96)
determina que:
Art. 2º- “A Educação Básica tenha por finalidade desenvolver o educando, assegurar ao aluno, a formação comum
indispensável ao exercício da cidadania e oferecer-lhe meios que possibilitem o acesso ao mundo social e ainda a
progressão em estudos posteriores”.
O Colégio Couto Magalhães nasceu da aspiração dos Goianesienses em ter uma Escola no mesmo padrão de
qualidade de Ensino do Couto Magalhães de Anápolis.
Níveis de Ensino Aprovados pelo CEE- GO- Educação Básica:
Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano.
Ensino Médio da1ª, 2ª e 3ª séries
Missão
O Colégio é uma instituição confessional, isto é, fundamentado em princípios cristãos e tem como missão oferecer
uma educação que possibilita aos seus alunos estruturar sua formação desenvolvendo valores, aptidões,
talentos, atitudes e conhecimentos preparando-os para o exercício da cidadania.
Filosofia
O Colégio pretende construir um espaço de socialização, sistematização e elaboração de um novo saber, a partir
da mediação do professor. Trata-se, portanto, de uma ação pedagógica, cuja linha filosófica visa desenvolver o
processo de mediação na formação de cidadãos.
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Considera importante a formação e o incentivo à criatividade, à imaginação, à iniciativa individual, à
independência e à crítica na formação de pessoas bem preparadas para enfrentar e avaliar o mundo. Desse modo
deve-se valorizar a formação geral do aluno, tanto no aspecto intelectual e cultural, cristão, quanto físico,
emocional e psicológico.

Páscoa Solidário - 04/04/2014

Apresentação Teatral - 04/04/2014

Alunos matriculados – 97 alunos
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Balanço Social
Balanço Social / 2014
1 - Identificação
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Natureza jurídica:[ X ] associação [ ] fundação [ ] sociedade

sem fins lucrativos?[ X ] sim [ ] não

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [ X ] sim [ ] não
De utilidade pública? [ ] não

Isenta da cota patronal do INSS?[ X ]sim [ ] não

Possui registro no: [ X ] CNAS [ ] CEAS [ ] CMAS

Se sim, [ X ] federal [ X ] estadual [ X ] municipal

Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [ ] sim [ X ] não
2014
2013
Valor (mil reais)
Valor (mil reais)

2 - Origem dos recursos
Receitas Totais

137.904.170

100%

118.719.487

100%

a. Recursos governamentais (subvenções)

0

0,00%

0

0,00%

b. Doações de pessoas jurídicas

0

0,00%

0

0,00%

c. Doações de pessoas físicas

0

0,00%

0

0,00%

d. Contribuições

0

0,00%

0

0,00%

e. Patrocínios

0

0,00%

0

0,00%

f. Cooperação internacional

0

0,00%

0

0,00%

125.039.486

90,67%

99.069.880

83,45%

12.864.684
2014
Valor (mil reais)

9,33%

19.649.607
2013
Valor (mil reais)

16,55%

120.613.620

100%

102.151.176

100%

424.066

0,35%

476.164

0,47%

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos)

74.124.115

61,46%

65.534.727

64,15%

c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo)

46.065.439

38,19%

36.140.285

35,38%

16.510.093

13,69%

19.314.613

18,91%

Impostos e taxas

1.160.680

0,96%

994.668

0,97%

Financeiras

7.271.347

6,03%

1.021.412

1,00%

21.123.319

17,51%

14.809.592

14,50%

0

0,00%

0

0,00%

g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos
h. Outras receitas
3 - Aplicação dos recursos
Despesas Totais
a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal)

Operacionais

Capital (máquinas + instalações + equipamentos)
Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância)

2014

4 - Indicadores sociais

2013

% sobre receita

Valor (mil reais)

% sobre receita

Metas 2015

Valor (mil reais)

a. Alimentação

236.130

0,17%

170.841

0,14%

b. Educação

753.283

0,55%

754.109

0,64%

866.276

c. Capacitação e desenvolvimento profissional

944.268

0,68%

1.346.052

1,13%

1.085.908

d. Creche ou auxílio-creche

271.549

0

0,00%

0

0,00%

0

71.964

0,05%

39.706

0,03%

82.758

f. Segurança e medicina no trabalho

115.303

0,08%

157.030

0,13%

132.599

g. Transporte

153.332

0,11%

141.385

0,12%

176.332

h. Bolsas/estágios

219.070

0,16%

165.640

0,14%

251.931

28.780

0,02%

59.300

0,05%

33.097

2.522.130

1,83%

2.834.063

2,39%

2.900.449

e. Saúde

i. Outros
Total - Indicadores sociais internos
5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade

2014

(Ações e

programas aqui listados são exemplos, ver instrução)

a. Assistência jurídica

b. Assistencia Social - Projetos Comunitarios

%

R$ 704.817

0,51% R$ 491.463

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:
5.442 Nº entidades beneficiadas:

R$ 703.582

0,51% R$ 416.865

R$ 0

0,00% R$ 0

R$ 0

0,00% R$ 0

R$ 940.565

Valores totais
6 - Outros indicadores

R$ 1.482.652

Nº pessoas beneficiadas:
186.171 Nº entidades beneficiadas:
1,70% R$ 1.359.723

2014

Nº total de alunos(as)
Nº de alunos(as) com bolsas integrais
Valor total das bolsas integrais

Valor total das bolsas parciais
Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa
Valor total das bolsas de Iniciação Científica e dePesquisa
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R$ 775.299

0,35%

R$ 773.940

5.986

54444,5
0,00%

R$ 0

0,00%

R$ 0

0,38%

R$ 1.034.622

0

-

77.647
1,15%

2013

204.788
R$ 2.583.860
Metas 2015

13.210

12.775

15.852

1.650

1.308

1.980

R$ 14.492.674

Nº de alunos(as) com bolsas parciais

0,41%

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:
0,68% R$ 451.395

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:

Metas 2015

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:
e.Outros - Saúde - Atendimento em Clínicas

sobre receita

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:
d. Empreendedorismo/apoio e capacitação

%

Valor (mil reais)

Nº pessoas beneficiadas:
Nº entidades beneficiadas:
c. Educação popular/alfabetização de jovens e adultos(as)

2013

sobre receita

Valor (mil reais)

R$ 9.608.122 R$ 17.391.209

1.622

2.822

1.946

R$ 6.587.850

R$ 9.151.265

R$ 7.905.420

190
R$ 726.837

143
R$ 726.514

227
R$ 872.205
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7 - Indicadores sobre o corpo funcional

2013

Nº total de empregados(as) ao final do período

1.345

1.683

454

487

499

53

72

58

31,40%

32,00%

34,54%

Nº de admissões durante o período
Nº de prestadores(as) de serviço
% de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na instituição
% de cargos de chefia ocupados por mulheres

786

676

865

47,99%

47,99%

52,79%

Idade média das mulheres em cargos de chefia
Salário médio das mulheres

47

46

52

R$ 3.249

R$ 3.226

R$ 3.574

Idade média dos homens em cargos de chefia
Salário médio dos homens

53

52

58

R$ 3.543

R$ 3.535

R$ 3.897

Nº de negros(as) que trabalham na instituição
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)

12

11

13

0,80%

2,01%

0,88%

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia
Salário médio dos(as) negros(as)

Metas 2015

1.530

58

57

64

R$ 3.058

3.080

R$ 3.363

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição

1.518

1.334

1.670

Salário médio dos(as) brancos(as)

3.153

3.730

R$ 3.468

Nº de estagiários(as)

42

38

46

Nº de voluntários(as)

0

0

2

71

71

78

Nº portadores(as) necessidades especiais
Salário médio portadores(as) necessidades especiais

R$ 1.105

978

2014

8 - Qualificação do corpo funcional

2013

Nº total de docentes

R$ 1.215
Metas 2015

818

695

Nº de doutores(as)

76

65

84

Nº de mestres(as)

252

187

277

Nº de especializados(as)

478

435

526

12

8

13

712

652

783

Nº de graduados(as)

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo

900

Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores)

107

97

118

Nº de graduados(as)

132

107

145

53

44

58

294

323

323

Nº de pessoas com ensino fundamental

96

31

106

Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

27

49

30

3

1

3

Nº de graduandos(as)
Nº de pessoas com ensino médio

Nº de pessoas não-alfabetizadas

9 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e
responsabilidade social

2014

Metas 2015

Relação entre a maior e a menor remuneração

32,0

O processo de admissão de empregados(as) é:

50% por indicação 50% por seleção/concurso

A instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da
diversidade em seu quadro funcional?

[ ] sim, institucionalizada
[ X ] sim, não institucionalizada

Se "sim" na questão anterior, qual?

[X ] negros

[ X ] gênero

[ X ] sim, institucionalizada
[ ] s im, não institucionalizada

[ ] não

[ ] opção sexual

[ X ] negros

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais
[ ] _______________________
A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização da [ X ] sim, institucionalizada
diversidade entre alunos(as) e/ou beneficiários(as)?
[ ] sim, não institucionalizada
Se "sim" na questão anterior, qual?

[ X ] negros

[ X ] gênero

[ ] _______________________
[ ] não

[ X ] opção sexual

[ X ] negros

[ ] não são considerados
[ X ] são sugeridos [ ] são exigidos
[ ] não ocorre

[ X ] não ocorrem

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o
acompanhamento de:

[ ] todas ações/atividades [ X ] ensino e pesquisa

não ocorrem [ ]X ] ocorrem regularmente

[ ] ocorrem somente p/cargos intermediários

[ ] oc orrem somente p/cargos intermediários
[ X ] todas ações/atividades [ ] ensino e pesquisa
[ ] experime ntação animal/vivissecção
[ ] não tem

55

[ ] ocorre em nível de chefia

[ X ] ocorre em todos os níveis

Os processos eleitorais democráticos para escolha dos
coordenadores(as) e diretores(as) da organização:

[ ] experimentação animal/vivissecção

[ ] não

[ X ] opção sexual

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[ ] ocorre em todos os níveis
[ ] ocorrem regularmente

[ X ] gênero

[ ] _______________________

Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de [ ] não são considerados
responsabilidade social e ambiental:
[ X ] são sugeridos [ ] são exigidos
A participação de empregados(as) no planejamento da instituição:
[ ] não ocorre [ X ] ocorre em nível de chefia

0

[ X ] opção sexual

[ X ] sim, institucionalizada
[ ] si m, não institucionalizada

[ ] _______________________

10 - Outras Informações

[ X ] gênero

[ ] não

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[ X ] portadores(as) de necessidades especiais

[ ] não tem

40,0
40% por indicação 60% por seleção/concurso
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