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Convênio com UEM 
  Na busca de soluções comuns, a Aduem e a Afuem se uniram para analisar a proposta de convênio a ser celebrado com a UEM  a fim de normatizar a ocupação de espaço onde 
funciona as sedes sociais das entidades.

 Hoje pela manhã ocorreu uma reunião conjunta para dar conhecimento dessa 
proposta elaborada pela comissão nomeada pela Reitoria da UEM. Após a 
decisão do CAD, a minuta foi enviada ao assessor do planejamento da ASP/
UEM para adequação, o que alterou a proposta inicial.
  As entidades avaliam que a minuta constante da resolução do CAD (267/15) 
foi amplamente discutida na comissão e, portanto, já contempla o formato do 
convênio, não necessitando alterações. O convênio terá validade de 5 anos e poderá ser alterado na renovação.

Aduem promove Café com Debate dia 15

  Dia 15 de abril, a Aduem realizará Café com Debate, das 16h às 18h, no Auditório Nadir Cancian, que terá como tema  “Universidade que 
Temos e a Universidade que Queremos”.  A partir dessa primeira edição, a Aduem promoverá dois encontros mensais correspondentes 
a 1ª e 3ª sexta-feira de cada mês. 
  O Café com Debate tem por objetivo promover a aproximação e a integração dos professores. Também consiste em discutir ações 
políticas, culturais, sociais, ambientais e de saúde, bem como um espaço para compartilhar ideias.  Esse evento é destinado a todos os 
docentes da UEM e visa manter um espaço aberto para desenvolver assuntos de interesse e do momento atual. Para participar, pede-se 
a confirmação de presença até dia 14/04/16, pelo 3224-1807. 

Atividades esportivas  na Aduem
  A cada semana, mais associados aderem à prática esportiva na Aduem. Desde fevereiro, a associação passou a desenvolver nova programação de saúde e de lazer para os associados, 
o que tem contribuído para o aumento significativo do fluxo de frequentadores na sede. Todas as terças e quintas-feiras ocorre o treinamento funcional que está com uma turma 
muito animada. Também temos as aulas de yoga e de dança de salão. Outra novidade foi no horário de funcionamento da academia que está ficando aberta de  segunda a sábado.

Sauna masculina está em novo horário
 Em função das readequações da instalação elétrica, a sauna masculina agora funciona toda quarta-feira, das 17h às 20h.

Gripe - Já é hora de vacinar!
  Atenção associados, a Aduem realizará Campanha de Vacinação Antigripal em parceria com o Centrovac na próxima semana.


