
Rua Prof. Itamar Orlando Soares, 305 - CEP 87020 - 270 - Fone: (44) 3224- 1807                     www.aduem.com.br; e-mail: aduem1978@gmail.com

1978 - 2012 
34 anos 
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2011 - 2013
Gestão Novos Desafios

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

18 de março 
R$ 22,00 sócios

R$ 25,00 não-sócios
Animação musical: “Boi”

*Criança até 10 anos não paga

Costela ao Fogo de Chão 
na ADUEM

A comemoração do Dia 
Internacional da Mulher 

na Aduem ocorreu em clima 
de muita amizade e descon-
tração. As associadas foram 
recepcionadas na Sede Ad-
ministrativa ao som de música 
ao vivo e vinho espumante 
acompanhado de coquetel. O 
momento foi de total envolvi-
mento. A homenagem reuniu 
um grupo de 60 mulheres, in-
clusive teve adesão de sócias 
que nunca haviam partici-
pado de eventos sociais pro-
movidos pela associação.  

         Para a diretora social da Aduem, profa. Elaine Rosely Lepri, a 
comemoração do Dia da Mulher foi um momento de reencontrar 
muitas colegas e que, devido à correria do dia-a-dia, há muito 
tempo não se viam. “Essa sensação de reencontro foi manifestada 
quando todas sugeriram que eventos como esse (happy hour de 
mulheres) se repetissem com mais frequência. O que aponta para a 

necessidade de termos um espaço de confraternização para a troca 
de ideias, além de ouvir boa música ou degustar boa bebida”.      
     Ao final, houve um sorteio de brindes entre as participantes. 
A homenagem ocorreu das 17h30 às 19h. Na oportunidade, a 
professora Sandra Moser (DLE) apresentou um poema de sua 
autoria (Confira no site www.aduem.com.br).

Dia da Mulher na Aduem é comemorado em clima de muita amizade

Carreira Docente: 
PACD/2012 
  A Aduem protocolizou o ofí-
cio n. 021/2012-ADUEM (Pro-
tocolo n. 2140/2012- PRO, de 
12/03/2012) à presidência do 
CAD solicitando esclarecimen-
tos sobre o parágrafo 1o. do 
artigo 3o. do Regulamento do 
PACD, incluído em 15/9/2011, 
a saber: “Para o segundo pós-
doutorado e subsequentes o 
docente deve estar credenciado 
em programa de pós-graduação 
stricto sensu da UEM” (Res. n. 
202/2011-CAD).

Leia o artigo ampliado (Percepção da Profissão Docente) do Presidente da ADUEM 
no Jornal O Diário: http://www.odiario.com/opiniao/noticia/552686/percepcao-
da-profissao-docente/ Presidente também escreve sobre a percepção pública da 
profissão docente no Informativo UEM n. 991 que circula hoje: http://www.inform-
ativo.uem.br

Política de RH:  
Refeitório- nos próximos 
dias estará concluído o refeitório 
dos funcionários da Aduem na sede 
campestre. 
Parceria Consórcio 
Triângulo - nesta sexta-feira(16/3), 
uma equipe da Triângulo estará na Aduem 
para esclarecimentos das 16h às 18h.


