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Opinião

DAQUILO QUE NÃO PODEMOS DESCUIDAR
Em janeiro de 2012 e de 2013 tomamos a iniciativa de prestigiar as 

solenidades de colação de grau da UEM nas extensões de Cidade Gaú-
cha, Cianorte, Goioerê e Umuarama, e também prosseguimos assegu-
rando a representação da ADUEM na cerimônia realizada em Maringá.

Essa nova experiência nos trouxe uma idéia mais realista a respeito 
de outra forma de integração social da Universidade prestando contas 
publicamente à comunidade, que é o ato solene da Colação de Grau.

Para além das emoções oportunizadas, esse momento parece 
garantir uma proximidade mínima da UEM com aqueles que depositam 
confiança nela seguros de que a educação que oferece aos jovens 
frutificará de distintas maneiras.

Estando representada pelo poder público, por agentes políticos, pelas 
associações, por entidades classistas, entre outros, e, especialmente, 
pelas famílias desses jovens, a sociedade demonstra na ocasião seu 
respeito e consideração para com a Universidade e confere prestígio aos 
esforços envidados pela mesma para materializar esse rito de passagem.

Eventuais falhas e imperfeições inerentes à sua operacionalização 
são perfeitamente compreensíveis pelo simples fato: nem tudo aquilo 
aparentemente elementar é trivial!

A esse respeito, lembremo-nos que em algumas instituições reno-
madas do país os diplomas são entregues simplesmente no guichê da 
secretaria acadêmica, ou seja, esse momento especial foi transformado 
num ato meramente burocrático.

Sem sombra de dúvida, a cerimônia de colação de grau é uma daque-
las coisas que a UEM não poderá se descuidar. Por isso, pela seriedade e 
pelo compromisso com o aprimoramento constante dessa solenidade o 
Cerimonial da UEM deve ser parabenizado!

Por fim, os pronunciamentos dos oradores dos formandos dessa série 
de cerimônias encerradas no último sábado, 26 de janeiro, oferecem 
elementos oportunos à reflexão nossa e para a auto-crítica institucional, 
a saber:

“Sim, é verdade que muitas vezes nos decepcionamos com ela 
[a UEM], afinal, por que as coisas não poderiam ser mais fáceis? 
Por que vivemos angustiados com a iminência de uma greve, 
com a falta de verbas, com alguns professores que deixaram a 
desejar...” (Fernando Olinto Carreño, em 25/1/2013)

“Sonho com o dia em que cientistas [...] façam suas pesqui-
sas buscando contribuir verdadeiramente com a ciência e não 
simplesmente se preocupando com o número de publicações, 
status, prêmios.” (Caroline de Lima Zanon, em 26/1/2013)

Prof. Dr. Luciano Gonsalves Costa
Presidente da ADUEM

Membro do Conselho Integração Universidade-Comunidade

Presidente da ADUEM integra Mesa de Autoridades da Colação de Grau da UEM.

Projeto ADUEM Criança

Colônia de Férias da UEM
Tudo pronto: mais de 90 crianças inscritas! 

Início das atividades a partir desta quinta-
feira, na sede social, das 13:30h às 17:30h.
Sede Social

Cantina serve almoço aos Domingos
Desde o dia 20 de janeiro a Can-

tina da ADUEM vem servindo almoço 
nos domingos. O buffet é bastante 
variado com pratos quentes e frios, 
carne assada, comida chinesa e so-
bremesa.

Convênio

Clínica Médica IMI
Comunicamos a alteração do valor da consulta médi-

ca na Clínica IMI, que passou de R$60 para R$65.

Parceria

Treinamento em Primeiros Socorros
A parceria ADUEM/SOS-Unimed oferecerá 

para leigos (associados e público em geral), em 
fevereiro e março, treinamento prático em Parada 
Cardiorespiratória. As inscrições são gratuitas e 
serão formadas turmas de no máximo 25 pesso-
as, para que todos executem os procedimentos.

Modernização

Mais Equipamentos para a ADUEM
Neste início de 2013 já foram feitos novos investimentos em equi-

pamentos para a Associação, sendo adquiridos câmera fotográfica se-
miprofissional, cafeteira elétrica e condicionador de ar split 9.000 BTUs.

Agenda

PEIXE NA TELHA
Dia 23 de fevereiro

Serão preparadas apenas 16 telhas, que servem 4 pessoas. Cada 
convite custará R$150,00. Reúna amigos e familiares e faça sua reserva 
antecipadamente. Prestigie!


