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Programação:

  Desde a sua fundação, em 02 de dezembro de 1978, a 
ADUEM tem atuado como interlocutora de interesses de 
seus filiados junto às distintas gestões reitorais da UEM, 
e, em meio às demandas defendidas, a concretização de 
uma sede recreativa e social ocupou igualmente lugar de 
destaque.
  A ideia de um espaço para a realização de atividades de caráter 
cultural, recreativo e esportivo pela ADUEM foi impulsionada 
nos anos 1980 e se solidificou no início dos anos 1990; 
manifestações favoráveis a essa demanda estão registradas em 
fontes documentais da Associação, tais como os ofícios nos. 
030/1983, 02/1984 ou 04/1990.
  Naquela época, considerando o risco do aumento de 
invasões das terras do setor noroeste do campus sede do 
lado de cá do córrego Mandacaru, dentre as alternativas 
estudadas nos anos de 1980 para essa finalidade havia a 
área próxima do Conjunto Residencial Cristóvão Colombo 
e da pista de atletismo.
  Portanto, a mobilização para viabilizar essa demanda 
docente ganhou intensidade em um contexto com realidade 
jurídica bastante diferente dessa na qual normas como a 
Lei da Improbidade Administrativa (Lei Federal n. 8.429, 
de 02/6/1992) estão completando 2 décadas de existência.
  Naquele contexto, a cooperação de órgãos públicos 
com entidades de servidores públicos na forma da cessão 
temporária de bem imóvel para uso parcial era uma 
prática comum/regular. Por outro lado, o ponto de vista 
da Lei 8429/92 constituiu a irregularidade desse costume 
administrativo típico/normal que ampliava as perspectivas 
do trabalho desenvolvido por essas entidades.
  Nessas circunstâncias, quando uma cessão parcial de 
bem imóvel pode ser considerada definitivamente uma 
irregularidade? Ou, uma ilegalidade? Quando seria 
aceitável um ajuste de conduta?
     É oportuno também ressaltar a atitude empreendedora da 
ADUEM ao investir na aquisição dos 4 terrenos de 452m2 
situados na Rua Professor Itamar Orlando Soares, e que, 
posteriormente, viriam a abrigar sua sede administrativa; 
os lotes nos. 34, 35 e 36 foram adquiridos em 22/2/1985, e 
o no. 37 em 22/2/1995.

  Da ótica patrimonial, investimentos dessa natureza não 
deixarão de ser economicamente oportunos!
 Por isso, considerando o perfil multicampi assumido pela 
UEM a partir da criação do Campus Regional de Cianorte 
em 16/6/1985, por que não dar prosseguimento à política de 
investimentos da ADUEM e adquirir espaços para a instalação 
de sedes próprias da Associação em Cianorte, Umuarama, 
Diamante do Norte, Cidade Gaúcha, Goioerê, Ivaiporã?
  Em tempo, na atualidade o corpo docente da UEM é 
formado por XXX professores, sendo que YYY desses se 
encontram lotados em Goioerê, ZZZ em Umuarama, YYY 
em Diamante do Norte, WWW em Ivaiporã e TTT em 
Cidade Gaúcha.

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

Opinião:      Sedes Sociais e Recreativas para a ADUEM?

 Fonte::http://www.odiariomaringa.com.br/digital/2007/07/06/pagina5.swf

Arquivos Aduem

  Nesta sexta-feira (29), você é convidado a ir ao 
câmpus da UEM com um meio de transporte 
urbano mais sustentável, a bicicleta. O Dia da 
Bicicleta é um incentivo às pessoas a deixarem 
os carros em casa, pelo menos, 1 dia por mês. 
 Os primeiros 300 inscritos terão 
direito a uma camiseta, que deverá ser 
retirada no dia 28/06/2012 a partir 
das 19h no anfiteatro Ney Marques ou 
no dia 29/06/2012 até as 11h30 no 
estacionamento em frente ao RU da 
UEM.  Outras informações pelo telefone 3011 -4040.

28/06/2012 - 19h Abertura e Palestra debate "O ciclismo amador 
de longa distância (200, 300 e 400 KM)" com SIDNEY COSTA e 
FERNANDO INADA no Anfiteatro NEY MARQUES. 
29/06/2012 - 7h40 às 11h40; 13h30 às 17h30 - DIA  DA BICICLETA  - Recepção no 
estacionamento atrás do Restaurante Universitário.
14h - Palestra debate "Uma rede cicloviaria para Maringá"
com THIAGO BORIN NERI no Anfiteatro NEY MARQUES 
16h - Passeio Ciclístico dentro da UEM, com rota a ser divulgada 
17h30 - Encerramento com sorteio de brindes no estacionamento 
atrás do Restaurante Universitário 


