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Associação dos Docentes da 
Universidade Estadual de Maringá

Gestão Compromisso Renovado é eleita 
    A Chapa Compromisso Renovado foi eleita no dia 26 de novembro com 46 
votos contra 1 voto em branco, e tomou posse dia 02 de dezembro tendo a 
seguinte composição: Presidência: Luciano Gonsalves Costa; Vice-Presidência: 
Carlos Augusto de Melo Tamanini; Secretaria Geral: Christie Noriko Sonoo; Vice-
Secretaria Geral: Maria da Conceição Silva; Tesouraria: Evilasio de Almeida 
Vianna Filho; Vice-Tesouraria: Newton Cezar Kamei; Diretoria Social: José Uilson 
Padilha; e, Diretoria de Esportes: Jair Henrique Alves. Devida à dispersão dos 
votos, prossegue sob avaliação da Comissão Eleitoral a definição do Conselho 
Consultivo. 
    Os membros da gestão diretiva Compromisso Renovado agradecem pela 
confiança depositada no prosseguimento dos trabalhos com a previsão de nova 
eleição em março de 2014. 

   As integrantes do grupo de caminhada da terceira 
idade da associação Serviços de Obras Sociais de 
Maringá (S.O.S.) receberam camisetas regatas da 
VrUEM 2013 e squeezes personalizados Uniodonto/
Maringá. Saiba mais sobre a S.O.S.: http://
sosmaringa.org.br/home.html

Integração Comunitária

Projeto Volta Rústica UEM (VrUEM) 
apoia grupo da terceira idade

     O trabalho desenvolvido pela direção da ADUEM no biênio 2012-
2013 contribuiu para a ampliação de seu quadro associativo em 
pelo menos 60 filiações, da mesma forma que vem sendo objeto de 
comentário por parte daqueles docentes com mais tempo de filiação.
   Sem dúvida, as inovações introduzidas nesse período –Bota-Fora 
de Sucatas, Colônia de Férias (Projeto ADUEM Criança), Projeto 
Domingo no Campus (Passeio Ciclístico, Volta Rústica), Projeto 
Talentos na ADUEM (séries de arte-postal, parceria ADUEM-Escola 
de Música/UEM), entre outras–fortaleceram a imagem pública da 
ADUEM perante a comunidade da UEM bem como à comunidade 
maringaense e regional.
   A esse respeito, com detalhamentos, o Jornal ADUEM publica na 
página 5 uma síntese das realizações da gestão da Associação em  
2013.
   Ainda, em termos de bons resultados de integração comunitária, 
na página 8 segue publicada matéria sobre a realização da II Volta 
Rústica da UEM, em 27 de outubro; na página 2, está registrado a 
ajuda do Projeto Volta Rústica da UEM ao grupo de caminhada da 
terceira idade da associação Serviços de Obras Sociais de Maringá 
(S.O.S) e, na página 5, a colaboração da ADUEM para com a 
representação da UEM no Josuepar; também na página 4, o Jornal 
ADUEM destaca a celebração dos 35 anos da Escola de Música da 
UEM que vem contando com o apoio da ADUEM para a construção do 
Bloco A-45 e a criação da Orquestra Profissional da UEM.
   Registre-se igualmente que em 02 de dezembro a ADUEM celebrou 
seus 35 anos de fundação, e, na mesma data, foi dada posse à 
diretoria “Compromisso Renovado” eleita em 26 de novembro.
   Na esfera da política institucional da UEM, pelo caráter estratégico do 
debate acerca da autonomia universitária, na página 7 o presidente 
professor Luciano Gonsalves Costa assina artigo de opinião a 
respeito da necessidade de reformas nas IEES na perspectiva da 
autonomia orçamentária plena.
   Na página 3, a psicóloga Mariângela Gamba Maestri apresenta 
os benefícios da estimulação cerebral para a melhora da qualidade 
de vida em geral. A advogada Dalila Maria Cristina de Souza Paz, na 
página 7, presta esclarecimentos sobre as dificuldades ocasionadas 
por tumulto e atrasos processuais no andamento das ações de filiados 
representadas pela ADUEM. E o balancete do último quadrimestre 
está publicado na página 6.
   Por fim, desejamos a todos boas festas e um excelente 2014.
   Boa leitura!
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Artigo

Supera - Estimulação Cognitiva promove qualidade de vida
Recomendada para todas as idades, a estimulação cerebral aumenta o redimento escolar, 
melhora o desempenho profissional de adultos e mantém idosos ativos até o fim da vida.

  Desde março do presente ano, Maringá conta 
com a franquia do Método Supera, coordenada 
pela Psicóloga e especialista em Neuropsicologia, 
Mariângela Gamba Maestri (MGM). A seguir, um 
trecho da entrevista, que explica a importância e o 
funcionamento da Estimulação Cognitiva (Método 
Supera).

Jornal Aduem-JA: Qual a importância da Estimulação 
Cognitiva?
MGM: Assim como o corpo, o cérebro precisa de 
cuidados e exercícios. Além de ter uma alimentação 
balanceada, ingerir pouca bebida alcóolica e controlar 
o estresse, toda pessoa deve fazer Estimulação 
Cognitiva para envelhecer com qualidade de vida e 
com as capacidades mentais preservadas.
JA: Quais as bases teóricas da Estimulação Cognitiva 
(Método Supera-Ginástica para o Cérebro)?
MGM: As bases teóricas do Método são: a 
Neurociência, a Pedagogia e as Inteligências 
Múltiplas (Howard Gardner). A Neurociência 
comprovou a neuroplasticidade, ou seja, a 
capacidade que o cérebro tem de se modificar e 
restabelecer conexões neurais por meio de estímulos 
adequados. Além disso, alguns estudos revelaram 
que o cérebro humano tende a iniciar a perda de 
suas capacidades a partir dos 35 anos de idade, o 
que pode ser evitado com exercícios para o cérebro. 
Ainda, ela comprovou que, ao estimular o cérebro com 
atividades novas, variadas e desafiadoras, aumenta 
nossa capacidade de aprendizagem, memorização 
e raciocínio, nas vidas acadêmica, profissional e 
pessoal. A Pedagogia nos fornece instrumentos e 
técnicas para alcançar um melhor desempenho 
cognitivo e de aprendizagem. O desenvolvimento das 
Inteligências Múltiplas nos coloca que quanto mais 
somos estimulados em diversos campos e áreas 
do saber, mais competentes nos tornamos. Nas 
últimas décadas, no entanto, inúmeras pesquisas já 
mostraram que exercitar o cérebro é uma forma eficaz 
de manter e potencializar as funções cognitivas. 
JA: Quais são os benefícios da Estimulação 
Cognitiva?
MGM: Todas as vezes que estimulamos nosso 

cérebro, ativamos diferentes redes neurais e a 
produção de neurotransmissores (dopamina, 
adrenalina, noradrenalina, serotonina, endorfina 
etc.), que aumentam a quantidade e a qualidade 
das sinapses (conexões entre os neurônios), 
melhorando sua capacidade de processamento 
e a reserva cognitiva do cérebro. A Estimulação 
Cognitiva traz benefícios para superação de 
dificuldades como TDAH (Transtorno do Déficit 
de Atenção e Hiperatividade), sequelas de AVC 
(Acidente Vascular Cerebral), além de benefícios 
de longo prazo, ligados à saúde e à qualidade 
de vida. Ela pode prevenir o declínio mental e o 
desenvolvimento de doenças degenerativas do 
cérebro. Em alguns casos, a Estimulação Cognitiva 
pode retardar em até três anos o surgimento de 
sintomas de Alzheimer. É, por isso, que crianças 
com dificuldades na escola, adultos que querem 
ganhar agilidade para resolver problemas do dia 
a dia, idosos que desejam se manter ativos pelo 
resto da vida, têm procurado cada vez mais praticar 
Estimulação Cognitiva, com atividades que tiram o 
cérebro da zona de conforto. 
JA: Como surgiu o Método Supera-Ginástica para o 
Cérebro?
MGM: O Método Supera foi desenvolvido por uma 
equipe de educadores em 2006, sob supervisão de 
seu idealizador, o brasileiro Antônio Carlos Guarini 
Perpétuo, engenheiro formado pelo ITA (Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica). Ele que sistematizou o 
material didático exclusivo, composto de: apostilas, 
jogos educativos, dinâmicas de grupo, além de 
trabalhar com o milenar ábaco (instrumento de 
cálculo muito usado pelos orientais). Hoje, o Método 
Supera é uma rede de escolas, com quase cem 
unidades no Brasil e uma em Portugal.
JA: Como funciona o Método Supera-Ginástica para 
o Cérebro?
MGM: É uma escola que ministra cursos que se 
utilizam de vários instrumentos, tais como ábaco, 
jogos de tabuleiro e de desafios, dinâmicas, filmes, 
neuróbicas (exercícios que tiram o cérebro da rotina), 
entre outros. O ábaco é um instrumento de cálculo 
milenar utilizado para desenvolver a concentração 
e a velocidade do pensamento. Os exercícios para o 

cérebro, realizados de forma adequada, desenvolvem 
habilidades como atenção, concentração, memória, 
criatividade, coordenação motora fina, agilidade 
para tomar decisões e resolver problemas cotidianos, 
pensamento crítico e criativo, comunicação efetiva e 
facilidade nos relacionamentos. O curso é realizado 
com um encontro semanal de duas horas. Cada 
turma é dividida por idade e os horários são diversos. 
O curso é dividido em níveis. Estas habilidades, 
trabalhadas pelo Método Supera, são fundamentais 
para uma vida saudável, segundo o Programa para 
Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde de 
1993.
 A parceria Método Supera-Ginástica para o Cérebro 
com a ADUEM possibilitará um atendimento 
diferenciado. 

Contato:   
Mariângela G. Maestri
Método Supera- Unidade de Maringá
Av. Cerro Azul, 830-B
Telefone: (44) 3305-5666
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Projeto Talentos na ADUEM

Escola de Música da UEM comemora 35 ANOS 

  Na oportunidade, foi ressaltada a necessidade do apoio comunitário 
para a criação da Orquestra Profissional da UEM e a construção 
do bloco da Escola de Música, o A-45, durante o pronunciamento 
do presidente da ADUEM, professor Luciano Gonsalves Costa, na 
abertura do evento.

     ADUEM é representada durante a abertura das atividades 
comemorativas dos 35 anos de fundação da EMU, no Auditório Luzamor.

Orquestra de Choro

Orquestra de Flautas 

Professores da UMU e convidados

Orquestra de Câmara
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Gestão

Balanço das realizações de 2013

    A Universidade Estadual de Maringá (UEM) foi a vencedora nos XXII 
Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná, realizado 
de 7 a 10 de novembro, em Cascavel. No dia 21/11, na BCE, ocorreu a 
entrega da premiação conquistada pela delegação da UEM.   

  UEM é campeã 
do JOSUEPAR 2013 

 Em 09 de dezembro completamos 2 anos de 
trabalho frente à direção da ADUEM, e, nesse 
sentido, apresentamos abaixo uma síntese das 
realizações de 2013. As realizações de 2012 foram 
resumidas no Informativo Especial ADUEM nº. 1, de 
15/1/2013.
 ADMINISTRATIVO:  Regularização da Sala de 
Ginástica junto ao CREF/9 (obtenção de registro). 
Lançamento (01/2013) da Boutique ADUEM 
por intermédio da parceria ADUEM-Nupelia/
UEM. Aquisição de TV Lcd Full HD 42” para a 
Sala de Ginástica. Reformulação do horário de 
atendimento da Sala de Ginástica. Adoção do 
funcionamento da Sede Campestre em regime de 
temporada (outubro a março). Locação de 2 salas 
comerciais da Sede Administrativa. Revitalização 
da Sede Administrativa: substituição de telhas 
quebradas, pintura de paredes e muros e da 
varanda do miniauditório, impermeabilização dos 
telhados, reforma dos banheiros, replantio de 
jardim, aquisição de novo portão. Construção de 
acesso para ambulância até o Campo de Futebol. 
Adequações de acessibilidade ao Quiosque. 
Representação da ADUEM na solenidade de 
colação de grau nos campus da UEM (ADUEM nos 
Campi). Inauguração da discussão sobre o projeto 
da Quadra de Tênis e Poliesportiva (vôlei, basquete). 
Parceria com a CDR/Josuepar: confecção de 

uniformes e aquisição de tanquinho com centrífuga 
para lavagem de uniformes da UEM. Obtenção de 
ISSN pelo Jornal ADUEM. Negociação do índice 
de 13,75% para o reajuste dos planos Unimed. 
Edição de 4 números do Jornal ADUEM. Edição 
de 49 números do Informativo ADUEM. Edição 
de 5 números do Informativo Especial ADUEM. 
Prosseguimento das obras da Sede Campestre. 
Doação de brinquedos pedagógicos ao Sareh/
HUM. Doação (parcerias Dia da Bicicleta) de 21 
paraciclos para a UEM. Boutique ADUEM: confecção 
de uniformes (camisa polo) para os profissionais da 
UEM. AGENDA: Colônia de Férias (Projeto ADUEM 
Criança; de 31/1 a 02/2; 16 a 20/7); Treinamento 
em Primeiros Socorros (Parada Cardiorrespiratória: 
27/2, 01 e 12/3; Desmaio/Síncope: 08, 09 e 
11/4; Convulsão: 27 a 29/5; Trauma I: 25 e 26/6); 
I Peixe na Telha (02/3); I Passeio Ciclístico da UEM 
(Projeto Domingo no Campus; 03/3); Coquetel do 
Dia internacional da Mulher (08/3); Bota-Fora de 
Sucatas da ADUEM (20 a 22/3); II Campanha de 
Vacinação Antigripal (03 a 04/4); I Luau Dançante 
da ADUEM (20/4); Curso de Automaquiagem 
(29/4); Mostra Couro.com (06 a 10/5; 27 a 29/11); 
I Pizzada da ADUEM (25/5); Happy Hour de Caldos 
(28/6); Festa Julina (20/7); I Festival de Massas 
da ADUEM (31/8); II Feijoada Solidária da ADUEM 
(24/8); Dia de Bicicleta 2013 (co-promoção; 25 a 

28/7); II Volta Rústica da UEM (Projeto Domingo no 
Campus; 27/10); Costela ao Fogo de Chão (15/12). 
PROJETO TALENTOS NA ADUEM: lançamento (08/3) 
com a série arte-postal Mandalas Unartistas, 
exibição (28/6) da Orquestra de Flautas da EMU/
UEM, distribuição (07 e 08/9) da série arte-postal 
fotográfica homenageando a Cidade Canção pelos 
66 anos apresentando a UEM integrada à Maringá. 
OUTROS (Artigos de Opinião): COSTA, L.G. Centro 
Administrativo da UEM? Jornal ADUEM (abr.-
jun./2013). COSTA, L.G. (Im) Paridade, Aclamação 
e Voto Universal na Universidade. Jornal ADUEM 
(jul.-set./2013) e Informativo UEM (25/9/2013). 
COSTA, L.G. Trote, Alcoolismo e Marketing Social. O 
Diário (09/2/2013). COSTA, L.G. Percepção Pública 
da Gestão Universitária. O Diário (10/4/2013) e 
Boletim ADUEM (10/4/2013). COSTA, L.G. Campus 
2 e Centro Administrativo da UEM. Informativo 
UEM (22/5/2013). COSTA, L.G. Revisão da Forma 
de Cobrança da Mensalidade. Informativo ADUEM 
(05/6/2013). COSTA, L.G. Centro Administrativo 
da UEM. O Diário (06/7/2013). COSTA, L.G. 
Autonomia e Reformas nas IEES. Informativo ADUEM 
(20/11/2013) e Jornal ADUEM (out.-dez./2013).

Luciano Gonsalves Costa, Prof. Dr.
Presidente

Carlos Augusto de Mello Tamanini, Prof. Dr.
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BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE  30/08/13  A  30/10/13

ENTRADAS SAÍDA ENTRADAS SAÍDA
1. SALDO ANTERIOR 291.469,48 3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 2.926,80
Itaú 3.888,28 Jornais e Revistas 94,20
Sicredi 18.350,25 Produção de Boletins/Informativos 2.193,33
Sicredi Rotativa Imprensa, Divulgação e Correio 639,27
Sicredi Aplicação 151.891,00
Real
Unibanco
Caixa Ec.Poupança (Fundo Preventivo) 106.753,76
Caixa Econômica Federal 10.586,19
HSBC 4. CANTINA 26.064,96 22.664,97

Receitas Cantina/Restaurante 21.222,16  
2. RECEITAS 172.720,85 Pagto Compras Cantina
2.1 MENSALIDADE 59.524,35 Aluguel Cantina/Restaurante 3.400,00    

45.017,18 Parceria Cantina 22.664,97
Mensalidade ADUEM 14.507,17 Receitas Cantina Sede Social 1.442,80
2.2 OUTRAS RECEITAS 113.196,50 Pagto Compras Cantina Sede Social
Comissão Convênios 47.741,05 Aluguel Cantina Sede Social
Taxas de Reservas 3.370,00
Rec.Aluguel Pilates 3.400,00
Rec. ITAM 1.900,00
Rec.Investimento 5.310,00      
Mensal.Piscina Dependentes 10.980,00  
Mensal.Piscina Visitantes -             
Rec.4,5% INSS (Fundo Preventivo) 32.069,98  
Rend.Aplicação/Poupança 3.122,34
Receitas Eventos e Cursos 1.639,20    5. INVESTIMENTO 74.153,56
Receitas Eventuais 500,00       Móveis e Utensílios 1.376,51
Rec.Custas Judiciais Equipamentos e Máquinas -             
Rec. Xerox /Telefone/Correio 22,60         Arrendamento Mercantil -             
Receitas Financeiras 2.174,03 Obras e Construções-Materiais 643,50       
Rec.Multa/Juros Estorno 30,70 Obras e Construções-Mão de Obra 48.400,00
Rec.Usuario Plano e Seguro Saúde 936,60 Obras - Técnicos e Engenharia 37,36         

Obras e Const. e Materiais 2ª. Fase 23.696,19  
3. DESPESAS 89.800,06
3.1  PESSOAL 54.955,29
Sálarios/Férias/13º.Sal. 31.873,65
Secret.Estagiário 660,00
Encargos-Func.e Autônomos 14.564,96
Vale Transporte 1.162,80
Plano Saúde/Odont.Seg.Vida Func. 6.169,38
Outros (Cesta Básica) 524,50

3.2 DESPESAS GERAIS 31.917,97 6. CONTAS CORRENTES 1.125.417,16 1.124.220,76
Telefone 1.348,68 Recebim.Cheq.e Repasses 976.624,47
Água 1.107,94 Pagto Cheq.e Repasses 980.177,58
Luz 4.140,51 Recebim.Estornos Professores 148.792,69
Seguros Gerais -             Estorno de Professores 144.043,18
Material de Escritório 226,10
Material de Limpeza 807,56
Mat.para Café, Lanche e Refeições 1.246,53
Honorários Contábeis 1.852,00
Serviços de Vigilância 424,30
Comb. Manut.Cons.Veículo 80,00
Despesas Bancárias 2.230,43 7. SALDO FINAL 304.833,10  
Impostos e Taxas 1.071,67 Itaú 8.862,89    
Serviços Prof.Pessoa Fisíca 3.350,00    Sicredi 0,35           
Manut.Cons.Máq.e Equip. 245,00 Sicredi Rotativa
Manut./Reparos-Sede Adm. e Social 1.838,80 Sicredi Aplicação 151.486,73  
Materiais Manut.Piscina 1.172,00    Real
Eventos e Cursos 6.960,73 Caixa Econ. Poupança (Fundo Prevent.) 140.003,41  
Material Esportivo/Futebol Intercentro 288,80       Caixa Econômica Federal 4.479,72    
Custas Judiciais 1.183,96    HSBC
Mensal.e Contribuições 279,99       1.615.672,45 1.615.672,45
Repasse de Taxas 1.470,00
Mensalidade Sky 273,00 Maringá, 05 de novembro de 2013.
Anuidade/Insc.Cons.Fed.Ed.Física -             
Outras Despesas 319,97
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Opinião

Luciano Gonsalves Costa (DFI) 
Presidente da Associação dos Docentes da UEM (ADUEM)

 Membro do Conselho de Integração Universidade-Comunidade

AUTONOMIA E REFORMAS NAS IEES

    Este ano de 2013 não foi muito bom para os associados 
que litigam na Justiça contra o Estado.
  No final do ano passado, o Estado do Paraná publicou 
a Lei nº. 17.435/2012, que altera a natureza dos 
Fundos Previdenciários da Paranaprevidência, os quais 
passaram a ser públicos. A intenção desta lei é fazer 
com que os débitos da Paranaprevidência sejam pagos por meio de precatório.
   Em muitas ações determinou-se a aplicação do art. 1º. -F da Lei nº. 9.494/97, 
com redação da Lei 11.960/2009 para a correção dos valores. A referida 
lei estabelecia que os débitos fossem corrigidos pelos índices aplicados às 
cadernetas de poupança. A EC 62/2009 alterou o art. 100 da CF/88 e o art. 
97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevendo inúmeras 
mudanças no regime dos precatórios. As modificações impostas pela EC 
62/2009 dificultaram o recebimento dos precatórios pelos credores e 
tornaram ainda mais vantajosa a situação da Fazenda Pública, que teria prazo 
de até 15 anos para pagamento. Por esta razão, a alteração ficou conhecida, 
jocosamente, como “Emenda do Calote”. Vale ressaltar, ainda, que o Poder 
Público tem seus créditos corrigidos pela taxa SELIC, cujo valor supera, 
em muito, o rendimento da poupança, o que reforça o argumento de que a 
previsão do §12 viola a isonomia. Foram propostas quatro ações diretas de 
inconstitucionalidade contra esta previsão: ADI 4357/DF, ADI 4425/DF, ADI 
4372/DF, ADI 4400/DF.
  O STF derrubou a “Emenda do Calote”, declarando a inconstitucionalidade 
da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de 
poupança”, constante do §12 do art. 100 da CF. Logo, com a declaração 
de inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da CF, o STF também declarou 
inconstitucional, consequentemente, o art. 5º. da Lei 11.960/2009, que 
deu a redação atual ao art. 1º. -F da Lei nº. 9494/97. Assim, para o STF, aos 
precatórios de natureza tributária devem ser aplicados os mesmos juros de 
mora que incidem sobre todo e qualquer crédito tributário. Entretanto, apesar 
da boa notícia, essa decisão ainda não refletiu nos processos em andamento, 
que estão sobrestados aguardando a finalização da ADIN.
   Não bastasse isso, o Tribunal de Justiça do Paraná resolveu criar duas varas da 
Fazenda Pública em Maringá, exclusivas para ações em que são partes Estado 
e Municípios da Comarca, destinando os processos (físicos e eletrônicos) das 
sete varas cíveis para as duas recém-criadas varas, sem estrutura adequada 
para isso. Dentre eles estão todas as ações de devolução do desconto 
previdenciário, de restituição do redutor salarial, de pagamento do retroativo 
para os aposentados (maio e junho de 2007–6,57%), da devolução da taxa 
de iluminação pública, dentre outras. Resultado: tumulto e atraso processual.
  Esperamos que em 2014 os processos voltem à normalidade e que os 
associados recebam seus créditos pleiteados nas ações. Desejamos a todos 
um harmonioso e feliz Natal.

   O controle social sobre as instituições públicas 
(prefeituras, assembleias legislativas, escolas, 
câmara/senado federal, universidades, e outras) 
aumentou significativamente nos últimos anos. 
Atualmente, o resultado da fiscalização exercida 
por Controladorias, Ouvidorias, Tribunais de Contas, 
Conselhos Setoriais, Ministério Público, entre outros, 
tem fundamentado diferentes avaliações da relação 
custo-produtividade-benefício no serviço público de 
modo geral.
 Aliado a isso, como uma demonstração de 
comprometimento social, a postura crítica da imprensa tem dado publicidade 
a constatações questionáveis na administração pública que são motivos de 
reprovação pela população.
  Seguindo essa tendência, o desempenho das instituições educacionais 
continua sendo alvo de ressalvas tanto de especialistas como do grande 
público, principalmente em termos da insatisfação com os resultados de 
aprendizagem, da evasão escolar, bem como da gestão.
   Em particular, com a difusão dos conceitos de transparência e de inovação no 
âmbito da gestão universitária, tudo leva a crer que a rotina administrativa das 
escolas superiores públicas no país deva igualmente passar por reformulações. 
Muito provavelmente, isso decorrerá de pressões da sociedade pela melhoria 
no planejamento, por avaliação de resultados e pela otimização de recursos.
  E na perspectiva da autonomia universitária plena, qual seria o impacto de 
uma revisão organizacional?
  A esse respeito, com base em informações disponibilizadas no Portal da 
Transparência da UEM, a título de ilustração, avaliemos o montante envolvido 
com a representação colegiada institucional: pelo menos, R$4.050.000,00 
por ano!
  Se, por um lado, é perfeitamente compreensível que deva existir uma 
compensação pela responsabilidade oriunda da nova função, por outro, não 
resta dúvida de que pode haver um formato de representatividade que permita 
que boa parte desse montante seja revertida em edificações, por exemplo.
  Lembremo-nos que R$4.500.000,00 é o orçamento do modelo de prédios 
administrativo-didáticos em construção no campus nos últimos anos.
  Por fim, em meio ao estabelecimento de critérios, prioridades, metas e plano 
de ações, é oportunamente aceitável considerar que toda reestruturação 
necessite de um prazo mínimo de funcionamento para que, posteriormente, 
os efeitos de extinções e fusões implantadas sejam submetidos a exame 
comparativo.
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II Volta Rústica da UEM movimenta domingo no campus 
Evento registra 1.100 participações de 21 municípios paranaenses e 3 paulistas.

  A II Volta Rústica da UEM (VrUEM), ocorrida dia 27 de outubro, reuniu cerca de 1.100 
participantes, envolvendo 21 municípios paranaenses e 3 paulistas. A VrUEM é uma 
campanha educativa de incentivo à prática da corrida ou caminhada como hábitos saudáveis 
e integra o Projeto Domingo no Campus (objetivo: apresentar o campus sede da UEM como 
mais uma opção de lazer e para a prática de esportes em Maringá aos domingos), inaugurado 
pela ADUEM em 2012 com o lançamento I Volta Rústica da UEM. A II Volta foi promovida pela 
parceria ADUEM-AFUEM-UEM/CDR e contou com o apoio da Subway, Eucorro.com, O Diário, 
Sanepar, Unimed, Sicredi, Uniodonto, Alfa Financeira, Stormy, Active Pilates, Run Time Brasil, 
Nossa Cozinha, Sapiens Colégio, Tango Fly, Fernanda Vargas, DimaTex/Paraná Fabril, Spira, 
Projeto Tabagismo (Mudi/UEM), Rádio UEM FM, Tv UEM e Corpo de Bombeiros.


