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Assessoria de Comunicação, Jornalista responsável: Elis Natale  (Reg. 0009029/PR)

Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Maringá

OFICIO Nº 0009/2012
Maringá, 09 de fevereiro de 2012.

Senhor Governador,

Desde sua fundação, em 02 de dezembro de 1978, a Associação dos Docentes da 
Universidade Estadual de Maringá (ADUEM) tem atuado como interlocutora de 
demandas  do sistema público-estadual de ensino superior junto aos distintos setores da 
administração pública da ciência, tecnologia e ensino superior no Paraná.

Na atualidade a ADUEM conta com aproximadamente 71% dos docentes efetivos 
em atividade da UEM integrando seu quadro de filiados, e recentemente, em 09 de 
dezembro de 2011, assumimos a direção executiva desta entidade de classe reafirmando 
tal compromisso.

Nessa perspectiva, tendo a oportunidade de dialogar diretamente com vossa excelência, 
aproveitaremos para:

1o.) destacar a postura assumida por sua administração, especialmente pelo Senhor 
Vice-Governador Flávio Arns na SEED, pelo Senhor Secretário professor Alípio Leal 
e o professor Décio Sperandio na SETI, e pelo Senhor Presidente professor Paulo 
Brofman na Fundação Araucária, por manterem um canal de diálogo permanentemente 
aberto com os gestores e entidades representativas das IEES paranaenses;

2o.) ressaltar que manteremos a expectativa de que a negociação em andamento 
envolvendo a adequação salarial dos docentes seja definitivamente concluída até o final 
de março;

3o.) recordando o professor Mario Sergio Cortella (filósofo, professor da PUC-SP e 
londrinense) ao chamar nossa atenção para o fato de que “somos diferentes e não somos 
desiguais!” , colocamo-nos a disposição das IEES paranaenses como foro de discussão 
para a auto-crítica e o aprimoramento da carreira docente do sistema público-estadual 
de ensino superior;

4o.) como uma outra maneira de registrar esse encontro, entregaremos ao senhor uma 
caneta comemorativa dos 34 anos da ADUEM, na cor verde, como sinal da nossa 
esperança.
Novamente, agradecemos pela oportunidade. 
Sinceramente,

ADUEM entrega 
documento ao 

Secretário de C&T
  No final da tarde de ontem foi inaugurado o Bloco 
E-90, que abrigará o Departamento de Estatística 
e parte dos Departamentos de Física, Matemática 
e Química. A Aduem esteve representada pelo seu 
presidente o prof. Luciano Gonsalves Costa, que 
na ocasião entregou reservadamente ao secretário 
Alípio Leal documento dirigido ao governador 
Beto Richa destacando a manutenção pelo governo 
do diálogo permanente com as IEES, bem como 
a expectativa dos docentes pela conclusão da 
negociação envolvendo a adequação salarial. Segue, 
ao lado, a íntegra do documento da Aduem.

Bota-fora de sucatas 
ganha repercussão 

na mídia
  A partir do momento que foi publicado nas redes 
sociais e no site da Uem, o evento Bota-Fora de 
Sucatas da Aduem ganhou a atenção da mídia local. 
Ontem, pela manhã, foi veiculada uma entrevista 
na CBN com o presidente Luciano G. Costa e nesta 
sexta, ao meio dia, será exibida outra reportagem  
na TV UEM. A RIC TV também fez contato e 
agendou entrevista para segunda-feira. 
 A iniciativa também conquistou a parceria do 
Colégio Sapiens que montará um posto de recepção 
do Bota-Fora da Aduem na sua sede na Av. Horácio 
Racanello (Novo Centro), e da Compubrás.

Prof. Luciano durante 
entrega do documento ao 
Secretário Alípio Leal.
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