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 Agende: 
2º Happy de Caldos  - 01 de junho no restaurante Nosso Cozinha, das 17h30 às 21h30.
 Convite por R$ 15,00 (sem bebidas) com  acompanhamentos: torrada, cheiro-verde e queijo parmesão. 
*Com direito a uma tigela personalizada.*Crianças de 0 a 6 não pagam e de 7 a 12 pagam meio convite. 
Palestra “Introdução à Meditação” - 02 de junho, às 14h, com o  Monge Genshô
Local: Auditório da Aduem
Colônia de Férias -17 a 21 de julho (2a. edição; aberta também aos netos dos associados). 
Festa Julina - 21 de julho na sede social (com quadrilha infantil)

Curso de Noções de Mecânica na Citroën para Amadores
  A Aduem firmou uma parceria com a Vernie/CITROËN  com o objetivo 
de desenvolver noções de mecânica para a perfeita utilização e conservação do 
veículo. Por isso, a partir de julho serão oferecidos minicursos de Mecânica para 
Amadores com atividades aos sábados, das 9h30 às 10h30, nas instalações da 
Vernie-Citroën, na Av. Colombo (próximo ao Parque de Exposições). 
  Em breve, os interessados poderão se inscrever diretamente no site da Vernie, 
acessando: http://www.verniecitroen.com.br/curso_mecanica.cfm.

 
 O aperfeiçoamento das avaliações de mérito, a 
democratização do financiamento público à pesquisa, 
a valorização das iniciativas inovadoras e o combate à 
antiética na atividade científica, são exemplos de temas 
abordados tanto no I Simpósio Nacional de Avaliação 
Científica (SNAC), em 2010, como no II SNAC, em 2011.
  As discussões desses eventos originaram um conjunto 
de recomendações para os órgãos de fomento do 
desenvolvimento científico e tecnológico no país que, 
embora elas possam ser questionáveis, expressam em boa 
parte a insatisfação existente na comunidade científica 
nacional em relação à gestão da atividade científica no país.
  De fato, a preocupação com o aprimoramento da gestão 
pública do fomento à pesquisa no Paraná também é uma 
realidade. Do mesmo modo que na atualidade existe um 
anseio pelo aperfeiçoamento desse modelo de gestão em 
vigor há uma década.
  Por isso, diante de tantas expectativas sobre o desempenho 
da Universidade, é oportuna a reflexão sobre questões 
como: Qual a avaliação feita da Fundação Araucária (FA) 
nesse contexto? Quais as novas oportunidades abertas por 
aperfeiçoamentos no modelo de funcionamento da FA? 
Como funcionam as demais fundações estaduais de amparo 
à pesquisa científica do país?
  Seguramente existirão outros questionamentos a serem 
aprofundados, e a discussão desses poderá desdobrar-se em 
propostas para aprimorar a gestão do fomento à pesquisa 
no Estado.

Prof. Dr. Luciano Gonsalves Costa (DFI)
Presidente da ADUEM

Avaliação da Gestão do Fomento 
à Pesquisa no PR

 No último sábado (19) a Aduem 
promoveu jantar dançante para 
as mães na sede social. O evento 
faz parte da agenda anual da 
associação e, a cada realização, os 
sócios entendem que é necessário 
continuar motivando momentos 
como esse, de integração. 

Associados prestigiam homenagem às mães

  Durante o jantar, a equipe de diretores 
realizou um sorteio de brindes com o apoio 
do Hotel Golden Ingá, da Couro.com e 
da Ray Couro (Roupas e Acessórios). 
As ganhadoras foram: Ana Paula Astrath 
Costa, Anair Altoé, Aparecida Pivato Bim e 
Isleine Roberta F. Clemente. 

Diretores durante a entrega de 
brindes aos ganhadores.
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