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UEM realiza concursos para professor titular
  A UEM está com quatro 
concursos abertos para professor 
titular. São oferecidas vagas para 
os Departamentos de História, 
de Arquitetura e de Engenharia 
Química e Civil, e existem outros 
pedidos em tramitação que ainda 
não entraram em editais. Apenas 
o DEQ aplicou provas.
  A realização do Concurso 
Público para a Carreira do 
Magistério do Ensino Superior é 
uma reivindicação antiga do corpo 
docente da UEM. A titulação 
representa para a universidade 
a garantia de profissionais mais 
qualificados. A progressão não 
é simbólica, há um diferencial 
no salário, porém, a exigência é 
grande.
   De acordo com a Diretora de 

Recursos Humanos da UEM, 
rofessora Amália Regina Donegá,  
os requisitos para ser professor 
titular são elaborados num 
maior nível de exigência, sendo 
necessários quatro anos de título 
de doutor e no mínimo quatro 
anos de docência no Ensino 
Superior, além da qualificação 
que ele deve apresentar, isto é, 
o resultado das contribuições 
científicas alcançado durante a 
carreira docente. 
  A abertura dos editais depende 
sempre da disponibilidade de 
vagas pelos departamentos, que 
deverão ainda obter o coeficiente 
estabelecido pela resolução 
273/2010- CAD, para transformar 
a vaga do professor não-titular 
para titular. 

Número de filiados aumenta em agosto

  Estamos ainda no início do mês e o 
número de novas filiações já chegou 
a seis. Um aumento significativo no 
número de docentes filiados à  ADUEM 
tem ocorrido este ano. Só em julho foram 
12 cadastros. Até o momento, a média 
registrada por mês, comparada com o 
mesmo período em 2010, tem aumentado 
consideravelmente. 

Sejam bem-vindos
(Filiados entre 22/07 a 08/08/11)

Marcos Hiroiuqui Kuníta - DQI
Andréa Veber - DMU
Marcela Duarte da Silva - DMA
Elisabete Camilo - DAD
Heloísa Toshie Irie Saito - DTP
Maria Ednéia Martins Salandim- DMA
Fernanda Losi Alves de Almeida - DCM
José de Jesus Previdelli - 

Informativo ADUEM entrevistou os dois professores 
do DEQ aprovados no último Concurso para Professor 
Titular. Veja entrevista com a profa. Célia Regina Granhen Tavares  

Informativo ADUEM- O que muda na sua carreira docente com 
a titulação? 
Profa. Célia Regina- Em relação às atividades em si, não muda 
muita coisa, continuarei a desenvolver as atividades na graduação 
e pós-graduação, no entanto, acredito que minha responsabilidade 
com relação à formação de recursos humanos e de fomento à 
pesquisa aumentam um pouco.
Infor. Aduem - Como foi esse processo?
Profa.Célia - O processo de preparação do material para o 
concurso é bastante desgastante, em termos de trabalho braçal 
sobretudo, uma vez que temos que reunir todos os documentos de 
uma vida toda de trabalho. Porém, é gratificamente, porque temos 
a oportunidade de fazer uma avaliação criteriosa de toda a nossa 
vida profissional e no meu caso, achei enriquecedor o processo 
como um todo.
Infor. Aduem- Qual é o sentimento de ter chegado a este estágio 
da carreira docente?
Profa.Célia- Eu ousararia dizer que é quase de dever cumprido 
[...]. Quando olho para trás, fico realmente contente em verificar 
que tomei algumas decisões que foram cruciais e acertadas, 
dentre elas posso citar a decisão de ter vindo para Maringá e 
outra quando já estava aqui, de mudar totalmente a minha área 
de pesquisa [...]. E o resultado dessa minha satisfação, creio eu, 
se reflete nos trabalhos que desenvolvo e no reconhecimento da 
comunidade acadêmica da área. Recebi esses dias um comunicado 
que fui selecionada como um dos pesquisadores IBC´s TOP 100 
ENGINEERS-2011, que é creditado àqueles pesquisadores que 
se destacam nos diversos ramos da engenharia de todo o mundo, 
fornecido pelo Centro Internacional de Biografias de Cambridge, 
na Inglaterra. Eu fiquei bastante contente com a lembrança de 
meu nome para essa homenagem.
Infor. Aduem- O acesso ao cargo de Professor Titular é feito 
também mediante defesa de trabalho científico, poderia então 
destacar qual ou quais produções científicas contribuiram mais 
para a aprovação?
Profa.Célia- Eu creio que a aprovação foi devida ao conjunto 
de minha produção, sobretudo aquela após o término de meu 
doutorado. Quanto ao trabalho científico, escolhi apresentar 
um trabalho referente à produção de blocos de concreto para 
pavimentação, fabricados a partir de resíduos sólidos industriais, 
que é uma das áreas que estou investindo bastante atualmente, 
e que, em minha opinião, vem a contribuir sobremaneira para o 
desenvolvimento sustentável. (Acesse matéria na íntegra no site da ADUEM).

 O aumento se deve às 
novas contratações na UEM 
e à campanha de filiação 
realizada pela ADUEM. Os 
benefícios que a associação 
oferece aos docentes, por meio 
de convênios e atividades 
desenvolvidas na Sede Social, 
também têm contribuído com 
esse resultado.


