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ADUEM continua investindo 
em tecnologia

 Dando prosseguimento à política de modernização da 
associação, a Aduem adquiriu novos equipamentos com 
objetivo de qualificar ainda mais sua infraestrutura e, com 
isso, oferecer mais qualidade ao atendimento disponível 
aos sócios. Foram adquiridos: uma nova central telefônica, 
um interfone e um triturador de papel.
   Devido a essas adequações, foi necessária a 
contratação de serviços de desenvolvimento de 
sistemas para a academia, para a cantina, para o 
controle patrimonial, o financeiro, o almoxarifado 
e o de acesso à piscina. Também está sendo 
providenciada a instalação de um interfone ligando a 
portaria da piscina com a cantina.
  A secretaria da Aduem está passando por uma 
remodelagem (novo layout), e quem passar pela sede 
administrativa poderá agora realizar consulta rápida 
no terminal de internet que foi instalado.

Reitor atende solicitação da Aduem
 Atendendo a solicitação da Aduem encaminhada ao Reitor, professor 
Júlio Santiago Prates Filho, no mês de dezembro (conforme divulgado no 
Informativo n. 091), o Gabinete da Reitoria passa a encaminhar às entidades 
todos os editais dos Conselhos Superiores da UEM. Essa inclusão na lista 
de distribuição das pautas do CAD, COU, CEP e Conselho de Integração 
Universidade-Comunidade permitirá à Aduem e demais entidades 
acompanhar as discussões relacionadas com as resoluções n.61/2003-CEP 
(Regulamento da Progressão Docente), 41/2009-CAD (Regulamento dos 
Regimes de Trabalho Docente) e 202/2011-CAD (PACD)e com a Lei 
Estadual nº.11.713/1997 (Lei da Carreira Docente).

Assessoria de Comunicação, Jornalista responsável: Elis Natale (Reg. Prof. 000 9029/PR)

Professora Anne Rose dos 
Santos (DLE) utilizando o 
terminal.

Nossa Cozinha estará fechada 
no recesso de carnaval

  O restaurante da Aduem A Nossa 
Cozinha estará fechado na segunda 
(20), na terça (21) e na quarta (22). 
O restaurante reabrirá ao público na 
quinta-feira.
  A direção agradece aos associados 
pela compreensão e deseja a todos um 
ótimo recesso de carnaval, e informa 
que está tomando providências para 
climatização do seu ambiente.

Programe-se:
Em Março:
-   Luau da Aduem
- Dia 02: Palestra - Reinventando a Aula 
Expositiva com o Prof. Dr. José Carlos Cintra 
(Departamento de Geotecnia, EESC-USP). 
Local: Anfiteatro do DEC (térreo do Bloco 
C-67), às 9:30h.
-  Dia 08 de Março: Evento comemorativo do 
Dia Internacional da Mulher, na Aduem. 
Em Abril: Happy Hour de Caldos

  O primeiro dia do Bota-Fora de Sucatas da Aduem foi um sucesso. 
Cerca de 2 mil quilos de resíduos eletrônicos e em geral foram recolhidos 
e levados para empresa responsável pela destinação final, em Sarandi. 
Pessoas de vários bairros de Maringá e até de cidades vizinhas (Marialva, 
p.ex.) aderiram à proposta do evento, aproveitando a oportunidade para 
fazer o descarte apropriado. 
  A ideia do bota-fora de sucatas nasceu de uma conversa informal 
entre  docentes (Luciano Costa, Luiz Evangelista e Kwok Sau Fa) 
sobre a necessidade de se ter um local para entregar esses materias  sem 
prejudicar o meio ambiente.

  “O resultado positivo que o bota-fora está obtendo, até o momento, 
somente engrandece o valor desse serviço de utilidade pública 
desenvolvido pela Aduem e nos traz a certeza de que é possível praticar 
sustentabilidade com responsabilidade social e solidariedade”, comenta 
o presidente da Aduem, professor Luciano Gonsalves Costa.

A movimentação do Bota-Fora


