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Associado, colabore conosco apresentando a ADUEM a seus colegas de Departamento. Ajude-nos a ampliar o quadro 
associativo. A Ficha de Filiação está disponível no site www.aduem.com.br.

Venha para a ADUEM
CAMPANHA DE FILIAÇÃO 2013

Orquestra de Flautas se apresenta no Happy de Caldos

COLÔNIA DE FÉRIAS DA UEM
(2a. Colônia de Férias da ADUEM em 2013)

  QUANDO? De 16 a 20 de julho. PÚBLICO-ALVO? Aberta a filhos/familiares de servidores docentes/técnicos da UEM. FAIXA 
ETÁRIA? Crianças com idade de 5 (nascimento em 2008) a 11 anos (nascimento em 2002); IMPORTANTE: por limitações 
de equipe e pela quantidade de participantes, alertamos os pais/responsáveis sobre a necessidade da criança ter certa 
autonomia pois a dinâmica da Colônia não possibilita atendimento/auxílio em nível semelhante daquele oferecido em creches. 
INSCRIÇÕES? De 1 a 8 de julho, na Secretaria da ADUEM. TAXA? R$20, para a alimentação no período. ATENÇÃO: Convite à 
apresentação de projetos para a Programação da Colônia. Os interessados deverão submeter a proposta até 28/6, pelo e-mail 
aduem1978@gmail.com. Apoio: UNIMED/Maringá e UNIODONTO-Planos Odontológicos.

  Na última sexta-feira, 28 de junho, a Orquestra de Flautas da 
Escola de Música (EMU/UEM) se apresentou na Associação dos 
Docentes da UEM (ADUEM). A exibição é resultado da parceria 
iniciada entre a Associação e a EMU por intermédio do Projeto 
Talentos na ADUEM, que é um projeto cultural de integração 
comunitária lançado em 08/3/2013 com o propósito de 
aproximar a ADUEM do público em geral por meio da cultura. A 
Orquestra de Flautas é coordenada pelo Professsor Bernhard 
Fuchs e na ocasião a apresentação teve a regência do 
Professor Paulo Lopes. (Nota de Agradecimento: vide anexo).

  As atividades da Sala de Ginástica da ADUEM foram 
restabelecidas ontem, terça-feira, inicialmente nos 
seguintes horários: de terça a sexta-feira, das 17h 
às 21h.

Sala de Ginástica é reaberta

Parceria ADUEM-ODIÁRIO

  Conheça os benefícios oferecidos pelo Jornal 
ODIÁRIO para assinantes associados à ADUEM. 
Detalhes no anexo.

Veja os destaques: Jornal ADUEM obtém ISSN; Nova fonte de receita para a ADUEM; Entrevista: "Considerações sobre a escolha de 
Reitor" (com o Prof. Dr. Edson Nunes, ex-Presidente do CNE); Nota de Agradecimento à Orquestra de Flautas da UEM; Programação 
do Dia da Bicicleta 2013 (26 de julho); Galeria de atividades do último trimestre; Balancete quadrimestral; Guia de Convênios; Parceria 
ADUEM-ODIÁRIO; Competições do JOSUEM 2013; Artigo: "Centro Administrativo da UEM?".

Sexta-feira começa a circular o Jornal ADUEM abr./jun. 2013 


