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Parceria ADUEM-Wise Up

Inglês rápido para adultos
  
  A ADUEM está trazendo mais um excelente benefício para seus associados: 
o curso de inglês para adultos com duração de 18 meses desenvolvido pela 
Wise Up. Não perca essa oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal e 
profissional em horários flexíveis e com turmas reduzidas.  Agende uma visita do 
consultor da Wise Up pelo fone (44) 3029-7711.

Inscrições de Chapas para ELEIÇÃO vão até dia 7
  A campanha Livro Solidário realizada em prol 
da APMI de Sarandi terminou  dia 28, porém, 
aqueles que ainda desejarem fazer doações 
podem entregar os livros na secretaria da 
ADUEM, em horário de expediente. 
  O professor Artur Molina, do Departamento 
de Psicologia, aproveitou a oportunidade para repassar uma coleção de clássicos da 
literatura universal. “Quero compartilhar com outras pessoas a oportunidade de conhecer 
obras maravilhosas, clássicos, e espero que leiam”.

Campanha doação de livros continua 

ADUEM reabre ciclo de palestras 
Medicina Preventiva

     Seguro Saúde SulAmérica
  A ADUEM em parceria com a Extramed Administradora de Benefícios 
desenvolveu um plano de saúde adequado às necessidades de seu perfil 
profissional, com a garantia da SulAmérica, uma das maiores e mais 
tradicionais Seguradoras do Brasil. Veja em anexo os detalhes. 

  A parceria ADUEM/UNIMED Maringá oferecerá em 
2014 atividades de promoção à saúde, tais como: 
palestras, treinamentos em primeiros socorros, 
orientação e reeducação nutricional, gerenciamento 
de stress, controle de exames, entre outros. As 
atividades terão início após a análise do perfil por 
de utilização dos serviços médico-hospitalares 
do Convênio Unimed, com base em questionário 
aplicado a partir de abril de 2014.

  Conforme divulgado Edital de Eleição da ADUEM, para o biênio 2014/2015, no 
Informativo nº. 200, de 26 de fevereiro de 2014, o prazo de inscrição das Chapas se 
encerra nesta sexta-feira, dia 07. 
Segue novamente o Edital para o conhecimento de todos os associados.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO E NOMEAÇÃO
DA COMISSÃO ELEITORAL

 O Professor Dr. Luciano Gonsalves Costa, Presidente da ADUEM – Associação dos Docentes 
da Universidade Estadual de Maringá, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os 
associados para a eleição da Diretoria e Conselho Consultivo a ser realizada no dia 17 de março 
de 2014 para o biênio 2014/2015, observando o que segue:
1. Fica determinado o seguinte Calendário Eleitoral:
a) 27/02/2014, às 09h – início da inscrição das Chapas.
b) 07/03/2014, às 17h – término das inscrições de Chapas.
c) 10/03/2014, às 10h – homologação das Chapas pela Comissão Eleitoral.
d) 12/03/2014 a 26/03/2014 – divulgação dos Programas das Chapas pela ADUEM.
e) 31/03/2014, das 9h às 21h – processo de votação.
 f) 31/03/2014 a partir das 21h10min – Apuração das urnas.
g) 04/04/2014, às 17h – Posse da Diretoria e do Conselho Consultivo.
2. Ficam nomeados para compor a COMISSÃO ELEITORAL os seguintes associados da Aduem: 
Prof. Dr. Raimundo Pinheiro Neto, Prof. Dr. Reginaldo Benedito Dias e Prof. Dr. José Marcos de 
Bastos Andrade.
3. A Comissão Eleitoral será responsável pela coordenação do processo eleitoral, incluindo recepção 
e escrutínio dos votos, elaboração da ata final e posse da nova Diretoria e do Conselho Fiscal.
4. Cada Chapa poderá indicar uma lista com no mínimo 14 associados, 2 de cada Centro, como 
candidatos ao Conselho Consultivo.
5. A lista dos associados aptos a votar e o Estatuto da Aduem estão à disposição, na secretaria da 
Entidade, a partir de hoje, para quaisquer consultas.

Maringá, 26 de fevereiro de 2014.
Luciano Gonsalves Costa
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