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  São 34 anos que a ADUEM comemora em 2012. Uma história que 
você, associado, está ajudando a construir. Também um resultado 
obtido pelo esforço e pela dedicação de muitos docentes que por 
aqui passaram e deixaram suas marcas de amor e de trabalho. Por 
isso, junte-se a nós nesta campanha de filiação. Traga mais um 
colega do seu departamento, assim conseguiremos dobrar o número 
de associados e, com isso, fortalecer ainda mais nossa entidade de 
classe. Participe!

Venha para a ADUEM
Saiba mais - Consórcio Triângulo amplia parceria 
com ADUEM. Conheça as vantagens: tratamento estético, 
dentário, reformas residenciais, comerciais, viagens, cursos, 
festa de casamento etc. Essas são algumas das possibilidades 
de aplicação da carta de crédito da parceria Aduem-Consórcio 
Triângulo e com preços diferenciados para associados (vide 
anexo). Mais informações com Valter Costa (consultor de vendas 
da Triângulo) pelos telefones (44) 9963-7809/ (44) 9127-5810 e 
e-mail: valterconsorciotriangulo@hotmail.com.

  Associada, nesta quinta-feira, a partir das 
17h30, temos um encontro só para mulheres 
na Sede Administrativa da ADUEM. A 
homenagem se estende a todas as sócias 
(professoras e esposas de sócios). Além de 
música ao vivo, outras surpresas nos esperam. 
  Dentre tantas formas de comemorar o  
DIA INTERNACIONAL DA MULHER, a 
Aduem escolheu essa para homenagear nossas 
associadas e refletir a importância desse dia 
para o avanço de políticas relacionadas aos 
nossos direitos e deveres. Apareça!!! Faça valer 
sua participação.

   As formas interessantes de reinventar a aula expositiva, apresentadas pelo prof. Dr. José Carlos 
Angelo Cintra (Departamento de Geotecnia da EESC/USP), deixaram professores e alunos 
totalmente entusiasmados, na última sexta-feira, durante a palestra realizada no Anfiteatro do 
DEC/UEM.  Foram duas horas de palestra, o auditório estava lotado e não se ouvia um cochicho.
  O palestrante ganhou a atenção dos participantes ao demonstrar que é possível utilizar o data-
show de um jeito mais dinâmico, sem excesso de textos, para isso, explorando formas mais 
elaboradas, criativas, dinâmicas e muito mais informativas. Ele também valorizou a interação 
como motivação para o ensino, que deve ocorrer em sala de aula, entre professor e aluno.
  Cintra destacou ainda que o momento em sala de aula é fundamental para ensinar o aluno, no 
sentido de motivá-lo para o saber, porém, deixou claro que o aprendizado ocorre posteriormente 
a isso, ou seja, no momento em que o aluno se propõe a estudar, a aprofundar o conhecimento 
estimulado em sala de aula. Por isso, segundo ele, é necessário que sejam planejadas aulas mais 
interessantes e menos conteudistas iguais aos exemplos praticados no século passado: monólogo, 
autoritário e conteudismo. Mesmo porque, tais exemplos não se aplicam às novas gerações 
da Internet, também conhecidas como gerações Y e Z. O modelo sugerido pelo palestrante, 
reinventando a didática, é o que privilegia a interação, o igualitário e o menos é mais. 
  A forma como o professor Cintra explicou as diferenças entre as gerações X (geração anterior à 
Internet), Y e Z (posteriores à Internet), chamou a atenção da diretora social da Aduem, professora 
Elaine Rosely Lepri. “Além de contextualizar os diferentes comportamentos das gerações, 
relacionando isso com a forma de ensinar, ele enfatizou a importância do relacionamento entre 
professor e aluno em sala de aula”.  
  A palestra iniciou às 10h e teve 150 participantes. A atividade integra a comemoração dos 40 
anos do Curso de Engenharia Civil da UEM e contou com a parceria da Aduem. O professor José 
Cintra veio à Maringá a convite do professor Luciano Gonsalves Costa que havia assistido a sua 
apresentação em São Carlos, em 2011, durante o pós-doutoramento.

Doutor da USP entusiasma professores e alunos da UEM
 com novas formas de ensinar  

18 de março 
R$ 25,00 por pessoa

*Criança até 10 anos não paga
Retire seu convite na ADUEM

Costela ao Fogo de Chão 
na ADUEM

Quiosque da Aduem recebe 
nova mobília - No último 
sábado, a mobília antiga 
(marrom) do quiosque da 
Aduem foi substituída por 
8 conjuntos de mesas e 
cadeiras brancas.

Projeto Aduem Criança e Jovem 
    Aduem faz parceria com o Fazendo Fazenda, um Eco Turismo Pedagógico. 
A parceria colocarará à disposição dos associados e funcionários da Aduem 
atividades educativas e recreativas a partir de maio. 
(Na foto, prof. Luciano G. Costa com o proprietário do Eco Turismo, pop. Sr. Bigu e seu funcionário).


