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Curso em Primeiros Socorros da ADUEM capacita terceira turma
  O Curso em Primeiros Socorros da ADUEM em parceria com a Unimed capacitou a terceira turma na 
manhã de ontem (12), encerrando o primeiro módulo de treinamento. A partir de abril serão agendadas as 
próximas aulas. 

CURSO DE DANÇA DA ADUEM
Turmas: terça-feira - 19h30 às 21h30 
(mensalidade de R$60); terça-feira - 18h15 
às 19h30, quinta-feira - 18h15 às 19h15 ou 
sexta-feira - 19h30 às 21h30 (mensalidade de 
R$30 para as primeiras 20 matrículas nesses 
horários). Público-alvo: estudantes, docentes 
e servidores da UEM. 

Não perca!
BOTA-FORA DE 

SUCATAS DA ADUEM 
(3a. edição)

De 20 a 22 de março, na 
Sede Administrativa da 

ADUEMParticiparam 12 pessoas, entre elas, as funcionárias da 
ADUEM.

Equipe Unimed Medicina Preventiva: Vinícius (Educador Físico), 
Alcimar Moreira (Enfermeiro, Instrutor e Coordenador do SOS-

Unimed) e Fabiana Avanço (Enfermeira).

  O Dia Internacional da Mulher na ADUEM foi 
comemorado com coquetel ao som do Trio Sabor 
Latino, na sexta-feira à tarde. Além da comemoração, 
a ADUEM promoveu a inauguração do Projeto Talentos 
na ADUEM, numa parceria de Produção de Arte-Postal 
(em edição limitada) com a UEM e com a Profa. Tania 
Machado (da Diretoria de Extensão e Cultura), curadora 
da Galeria “Mandalas Unartistas”.

  Durante o cerimonial, a Profa. Tania explicou acerca 
do projeto que vem desenvolvendo com alunos da 
Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) e da 
parceria com o Projeto Talentos na ADUEM e detalhou, 
brevemente, quanto à técnica utilizada na realização 
das mandalas.
   A Profa. Lígia Carreira (Coordenadora Pedagógica da 
UNATI) também participou do cerimonial agradecendo 

o apoio recebido da ADUEM e falou quanto ao 
funcionamento da UNATI.
   O Dia 8 de Março é celebrado há 4 anos na Associação 
com o objetivo de reunir as associadas e as esposas de 
sócios ressaltando a data histórica que desencadeou 
mudanças significativas na vida das mulheres e da 
sociedade. 

Projeto Talentos na ADUEM é inaugurado no Dia Internacional da Mulher

Programe-se: Em abril, a segunda campanha de vacinação antigripal. Detalhes no próximo boletim.

Criação das 
mandalas

  O projeto de extensão 
“O que é suficiente” 
reúne trabalhos 
desenvolvidos pelos 
alunos da Unati, a partir de 2010.  

   A artista, Tania Machado, conta que a técnica do desenho 
linear, feito com caneta de retroprojetor, foi 
consequência dos estudos preliminares para a 
compreensão da forma e elaboração de imagens 
advindas da memória individual. (Mais informações 
você confere na edição do Jornal  Aduem de março. 
Aguarde!)


