
Rua Prof. Itamar Orlando Soares, 305 - CEP 87020-270 - Fone: (44) 3224-1807                     www.aduem.com.br; e-mail: aduem1978@gmail.com

Assessoria de Comunicação, Jornalista responsável: Elisabeth Natale (Reg. Prof. 000 9029/PR) CONTATO Aduem 3224-1807 

Ano 6 nº. 224

Maringá, 10 de setembro de 2014

PORTAL DA ADUEM 

 Desde o início da gestão, conforme programado pela equipe “Novas Perspectivas”, 
a ADUEM está construindo seu Portal Virtual. Um portal vai muito além de uma 
Página Internet (homepage).
 Atualmente a ADUEM oferece para seus associados uma homepage sem nenhuma 
interatividade e o sistema de controle de contas a receber é feito em um sistema 
computacional ultrapassado, que foi implantado em 2005. Por esse motivo, a 
manutenção é cara e oferecida por uma única empresa. Ainda, o programa está 
instalado em um computador antigo, por isso o risco de pane existe e, neste caso, 
dificilmente será recuperado.
  O novo sistema computacional que comporá o portal foi programado em uma 
linguagem de programação que permite o acesso integralmente pela internet 
e fica armazenado em um provedor de confiança, que garante os backups e a 
recuperação integral em caso de pane dos equipamentos.
  A modernização trará muito benefícios para todos, inclusive para os funcionários 
da ADUEM, que poderão controlar o sistema de qualquer lugar físico. Assim como, 
o associado poderá acessar seus dados de qualquer lugar do mundo.

Cada associado tem sua ficha cadastrada e pode ver e indicar correções. A ficha é 
composta por quatro partes: dados pessoais, dados sobre a ADUEM, dados sobre a 
UEM e dados sobre dependentes.
  Para se conectar utilize o endereço web www.aduem.com.br/portal e, quando 
acessar pela primeira vez, clique no botão: “Solicitar Senha”. Ao fazer isso, 
o sistema pedirá seu e-mail para enviar a senha somente para você. Assegure-
se de que o endereço de email informado é exatamente o mesmo declarado na 
secretaria da Associação, caso contrário, você não receberá sua senha. A maioria 
dos associados declarou um e-mail alternativo, diferente do utilizado pela UEM.
  Ao entrar no Portal da ADUEM você poderá visualizar seu extrato de débitos, 
no momento, estão lançados somente os valores referentes ao mês de agosto 
(08/2014). Pedimos que cada um confira todos os seus dados e de seus 
dependentes, pois manteremos o sistema antigo, em pleno funcionamento, 
apenas por mais três meses,  até à migração total. Neste prazo o Portal servirá de 
cópia para validação individual pelos associados.

 A modernização tão desejada chegou

  Por Carlos Sica
  Presidente da Aduem 


