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Gazeta faz proposta de 1.200 assinaturas para ADUEM

  Privatização de Universidades Públicas 
foi tema de debate na UEM

   A 1ª Semana de Debates organizada pelo grupo 
Proação - UEM promoveu na noite desta terça-
feira,17, uma mesa redonda para debater o tema: 
A Privatização das Universidades Públicas - Um 
processo em franco crescimento. 
   O ponto alto da discussão foi a questão do avanço 
do setor privado em relação ao Ensino Superior. 
A influência que há na formulação de políticas 
públicas para o ensino superior, por parte de grandes 
grupos transacionais, também foi discutida entre 
os participantes do evento. A preocupação maior 
dos debatedores (representantes dos movimentos 
dos docentes, dos estudantes e das universidades 
públicas) foi como se posicionar diante deste 
modelo de privatização de universidades públicas.  

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!

   A Gazeta do Povo fez uma proposta 
de 1.200 assinaturas gratuitas para 
os docentes da ADUEM por 45 dias. 
Nesta parceria, a Gazeta  disponibilizará 
para a ADUEM 02 (duas) assinaturas  
semestrais e 01 (uma) anual, com 
entrega diária, e também um espaço 
para veiculação de texto e da logomarca 
na entrega da 1ª edição.  No entanto, a 
cortesia para os associados será realizada 
somente com a autorização individual 
do docente mediante a informação dos 
dados cadastrais.
  Por isso, o associado que desejar receber 
gratuitamente a Gazeta, por 45 dias em 
sua residência,  deverá responder  a este 

email autorizando a ADUEM a repassar 
o seu cadastro para então  participar da 
promoção.
   As vantagens desta possível parceria, 
entre a ADUEM e a Gazeta do Povo, 
incluem um desconto especial de 
assinatura do periódico para o docente 
associado e  mais visibilidade à ADUEM.

Divulgação


