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11a Semana

   Os candidatos a reitor e vice reitor da UEM 
participam de debate nesta quarta-feira, dia 
11, às 19h30, no RU.  A organização é das 
entidades representativas do corpo docente, 
discente, e técnico-administrativo da UEM 
(Aduem, Afuem, Dce, Sesduem e Sinteemar).
 O debate ocorrerá em quatro blocos, 
começando pela apresentação das chapas, que 
terá cinco minutos para falar. O segundo  bloco 
será de perguntas formuladas pelas entidades 
promotoras do evento, sendo reservado 
um minuto para cada questão. Em seguida, 
será a vez da plenária fazer perguntas, com 

tema livre.   E o último bloco será para as 
considerações finais das chapas, tendo cada 
candidato cinco minutos  para concluir a 
participação.
  Os temas selecionados para o debate são: 
Educação na Instituição Pública Universitá-
ria; Modelo de Gestão, Planejamento e Po-
lítica de Recursos Humanos para a UEM; 
Universidade Pública no cenário Nacional e 
Internacional e Projeto Político para a UEM. 
  O tempo previsto para o debate é de 2h20, 
com 10 minutos de intervalo e será mediado 
pelo jornalista Marçal Siqueira.
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A eleição para reitor da 
Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) ocorre na 
próxima semana, dia 18, 
quando duas chapas irão 
disputar a preferência dos 
25.842 eleitores que com-
põem o colégio eleitoral.    
 A expectativa é de que 25 
mil pessoas estejam aptas a 
votar, e a lista de votantes 
está disponível no site da 
instituição. A nova direção 
assume em 10 de outubro.    A diretoria de cultura da UEM realizou no fim de semana o 3º Acorde Universitário, que contou 

com o apoio da  ADUEM. Para a representante da Associação, na mesa de jurado, a participação foi 
gratificante  por poder prestigiar às apresentações de talentos na área musical. “ Os compositores, 
cantores e os músicos, reunidos no festival, contagiaram o público”. 
  A música Labirinto, de Vanessa Croge, foi a vencedora dessa terceira edição - do Festival Univer-
sitário de Música Popular Brasileira de Maringá.

Fase de reboque é 
concluída esta semana   Depois de erguida a pa-

rede da piscina, o próximo 
passo é o reboque. E a pre-
visão de conclusão dessa 
fase é para essa semana. 
  Na última sexta-feira, a 
construção avançou, por 
conta do mutirão de ope-
rários (12) reunidos numa 
força-tarefa. O objetivo  
foi terminar a vedação da 
parede, e observando as 
fotos, a impressão é que 

o trabalho foi mesmo concluído. 
Nesse ritmo, a parte interna da pisci-
na  estará pronta até o final do mês.


