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Início da inscrição de chapas para eleição da Aduem será dia 17
   Inicia-se nesta segunda-feira, 17, o período de inscrição das 
chapas que concorrerão à eleição da diretoria e do conselho 
consultivo da ADUEM, biênio 2011-2013. Os associados 
que pretendem dispustar o pleito têm até 31 deste mês para 
registrar a chapa, quando termina o prazo das inscrições 
estabelecido pela comissão eleitoral.   A eleição será realizada 
dia 23 de novembro de 2011, das 8h às 21h.
  Para se candidatar a cargo eletivo na ADUEM, segundo o 
estatuto da associação, o candidato deverá:
a) ser associado na ADUEM há, no mínimo, um ano;
b) não exercer mandato político-partidário;
c) no caso da presidência, o candidato deverá dedicar-se à 
ADUEM por período igual ou superior a 20 (vinte) horas 
semanais.
  Podem votar os docentes que estão associados há, pelo 
menos, três meses antes do pleito. Será proclamada eleita a 
chapa que obtiver maior número de votos. No caso de empate, 
será realizada nova eleição.
  A ADUEM tem por finalidade congregar os docentes da 

Universidade Estadual de Maringá em uma ação comum, de 
tal forma que represente os interesses da categoria e preste 
assistência aos seus associados.

De 17 a 21 de outubro acontece a I 
Semana de Debates em comemoração 
aos dois anos de aniversário do 
Programa Integrado de Ação Social 
Proação  UEM.
A programação de debates inclui os 
seguintes temas: Direito Humano à 
Alimentação Adequada – Da produção 
ao consumo; Privatização das 
Universidades Públicas - Um processo 
em franco crescimento; Política 
de Assistência Social X Práticas 
Assistencialistas; Sustentabilidade 
Ambiental nas Instituições de Ensino 
Superior e CEBES – Uma trajetória 
de luta em defesa do SUS. Segue anexa a 
programação com horários e nome dos debatedores.

  Plano Plurianual (PPA) 2012-2015
 do Governo do Estado fixa metas para a Educação

 O PPA representa um planejamento estadual de médio 
prazo da administração pública, e é um instrumento de 
gestão que deve ser elaborado por todo governante no 
seu primeiro ano de mandato para implantação a partir 
do segundo ano.
  Em particular, a proposta do PPA 2012-2015 encaminhada 
à Assembleia Legislativa paranaense em 29 de setembro 
fixa os seguintes objetivos para a área da educação no 
Estado:

Fonte: Gazeta do Povo, 10/10/2011(http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/
conteudo.phtml?tl=1&id=1178622&tit=Objetivo-arrojado-deve-conduzir-
estrategias

Sede 
campestre 

da ADUEM

Sede administrativa da ADUEM (com secretaria, auditórios, 
sala de yoga, pilates e restaurante).

Dança Solta
na ADUEM

SÁBADO

Todos os sábados, à tarde, 
estão sendo promovidas 
aulas  de dança solta na 
academia da ADUEM. Para 
participar, os interessados 
devem fazer  suas 
inscrições no escritório da 
associação. A mensalidade 
custa R$ 40,00. Participe!
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