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CONTATO Aduem 3224-1807 

Ano 7 nº. 267

Eleições Aduem
  A Aduem realizará nesta quinta-feira, dia 26 de novembro, eleição para escolha da diretoria e Conselho Consultivo para o biênio 2015/2017. O período de 
votação será das 8h às 21h, no miniauditório da Associação, e a apuração das urnas ocorrerá a partir das 21h10min. A lista dos associados aptos a votarem 
se encontra à disposição na secretaria da associação. Cada chapa poderá indicar uma lista com, no mínimo, 14 associados, dois de cada Centro, como 
candidatos ao Conselho Consultivo. A posse da nova diretoria e do Conselho Consultivo está prevista para o dia 2 de dezembro, às 19 horas.

CALENDÁRIO ELEITORAL DA ADUEM 
26/11/2015, das 9h às 21h – Processo de votação.
26/11/2015, a partir das 21h10min – Apuração das urnas.
02/12/2015, às 17h – Posse da Diretoria e do Conselho Consultivo.

Neste DOMINGO, Aniversário da Aduem
Costelada e muitas atrações!

  Depois de um longo tempo de tratamento político social, a Aduem e a UEM deverão assinar 
novo convênio para utilização da Sede Social. Hoje, 25/11/2015, a Comissão nomeada para 
elaborar minuta de convênio, entrega o relatório final para o Reitor da UEM, Mauro Baesso 
e Vice Reitor, Julio Damasceno. A minuta deve passar pelo CAD para ser transformada em 
convênio. A previsão constante do acordo é que o futuro convênio perdure por 5 anos, e deverá 
ser prorrogado a cada 5 anos. Com isso as obras da Sede Social poderão ser retomadas de imediato.
  A constituição dessa Comissão (Portaria 486/2015-GRE) objetivou a formulação de uma proposta de encaminhamentos jurídicos 
e administrativos acerca da área denominada “Centro Esportivo e de Lazer” definida no Plano Piloto da UEM e da forma de 
ocupação desse espaço do campus sede pela ADUEM e AFUEM.

Aquisição de aparelho crossover para a academia
  Na última semana, a Aduem adquiriu um aparelho crossover para a academia da Sede 
Social, com isso, a academia ficou mais completa para suprir a necessidade dos alunos 
matriculados. A academia de ginástica da associação é equipada com aparelhos de 
musculação e outros, possuindo instrutores para as atividades físicas. Somente podem 
fazer uso desse espaço os associados e os dependentes mediante preenchimento de ficha de 
inscrição junto aos professores. É aconselhável ao usuário da academia fazer avaliação médica com indicação à atividade física. 
Horário de funcionamento: terça e quinta, das 17h às 21h e quarta e sexta, das 16h às 20h.

Reformas da  Sede Administrativa
  Conforme estava previsto, iniciaram as reformas do segundo piso da 
secretaria da Sede Administrativa da Aduem. Serão revitalizadas as salas da 
presidência, do jornalismo e do setor jurídico. 

Convênio Aduem e UEM


