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CARREIRA DOCENTE
Fundação Araucária altera as condições para 
acesso às bolsas de pós-doutorado 
  Comparativamente aos Editais do Programa de Bolsas de Pós-Doutorado nos. 
18/2009, 11/2010 e 16/2011, a nova chamada de apoio a pós-doutoramento 
da FA trouxe mudanças nas condições de elegibilidade da candidatura a essa 
modalidade de financiamento público para a qualificação dos professores das 
IEES. Dentre outros aspectos, o Edital no. 08/2012 prevê a possibilidade desse 
financiamento para docentes não integrantes de programas de pós-graduação. 
As propostas deverão ser submetidas (eletronicamente) até o dia 08 de agosto. 
Saiba mais a respeito acessando: http://www.fundacaoaraucaria.org.br/
chamadas/chamadas2012/CP08-2012_PosDoc.pdf
  Ainda, oportuno reiterar que em 12/3/2012, a Aduem protocolou ofício 
ao CAD solicitando esclarecimentos 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” (Resolução no. 202/2011-CAD). Vide o 
Boletim Aduem no. 103, de 14/3/2012.

Inovação e sustentabilidade econômica são temas de palestra

Governo deixa de aplicar R$ 386 milhões em pesquisa 
científica nos últimos dez anos

 Na última sexta-feira, 27 de julho, a Aduem 
promoveu a palestra Inovação e Sustentabilidade 
Econômica com o professor Dr. Marcelo Farid 
Pereira, do Departamento de Economia da 
UEM. De acordo com Farid, inovação está 
relacionada com ganho de eficiência e melhoria 
de qualidade nos diferentes contextos. E como 
uma forma de ilustração dessa possibilidade 
divulgou o trabalho inovador que vem sendo 
realizado na Dinamarca, em Copenhagen, 
que a tornou referência mundial quando se 
trata de "como melhorar uma cidade". Para 
Farid, o investimento em qualidade de vida é 
economia, contudo para que haja crescimento 
de bem-estar, desenvolvimento, inovação e 

sustentabilidade econômica é preciso buscar outras 
alternativas de planejamento. Esta foi a segunda 
palestra promovida pela Aduem em 2012; em março 
o prof. Dr. José Carlos Angelo Cintra (EESC-USP) 
discutiu Didática e Oratória com Datashow. 

Negociação com a Unimed
  Com o propósito de dirimir definitivamente a dúvida sobre a base de composição 
do índice de reajuste aplicável aos planos Aduem-Unimed, em 30 de julho, a Aduem 
encaminhou o ofício nº. 054/2012 à Unimed a esse respeito.  Com a manifestação 
da Unimed, espera-se agora que seja possível concluir a negociação do reajuste do 
Coop50 em andamento. 

   A matéria publicada ontem na Gazeta do Povo sobre a retenção de 386 milhões em pesquisa científica 
nos últimos dez anos, um terço da verba prevista para investimento, deixou pesquisadores revoltados. 
“Relatório divulgado na semana passada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) indica que a prática 
recorrente na gestão anterior foi mantida na atual administração: em 2011, chegaram R$ 58 milhões a 
menos do que deveria na área de pesquisa”. Acesse esse conteúdo: http://www.gazetamaringa.com.br/
online/conteudo).phtml?tl=1&id=1281086&tit=Parana-retem-R-386-milhoes-da-ciencia.

Construção da academia - 
A parte de alvenaria, o reboque da área 
interna e da frente da nova academia 
ficaram prontos esta semana. 

O foco agora está na  instalação 
da laje do espaço ampliado, aos 
fundos da academia.

Na próxima semana 
iniciará o encamento
da obra.

Parte da alvenaria foi concluída


