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Aduem lança projeto Universidade Sociedade
Com o objetivo de criar um canal de comunicação entre o trabalho docente e a comunidade externa, a Aduem desenvolverá
um projeto denominado “Universidade e Sociedade”. O projeto apresentará resultados de pesquisas, inovações e extensão,
produzidos pelo corpo docente da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Serão divulgados trabalhos nas áreas: tecnológica,
biológica, econômica, saúde, cultural e social.
A iniciativa visa aumentar a visibilidade da produção intelectual entre os colegas docentes
e sociedade em geral. Isso será realizado por meio de entrevistas que resultarão em textos,
vídeos, imagens e outros materiais a serem divulgados no próprio site da Associação.
O vice-presidente da Aduem, Paulo Paraíso, explica a importância desse projeto para a
socialização da produção intelectual, entre colegas docentes e à comunidade em geral.
“Queremos, com esse trabalho, atender uma necessidade antiga da categoria, de aumentar
a visibilidade das ações do corpo docente da universidade, com isso, alcançar também o
público que nos segue pelas redes sociais”, enfatiza.
Professor Paulo lembra que a Aduem, como entidade de classe, tem a missão de promover os interesses dos docentes e,
dessa forma, buscará cumprir seu papel básico, atendendo uma reivindicação da comunidade universitária.
Em breve, estaremos divulgando resultados em inovações patenteadas na UEM.

Audiência pública na UEM discutirá Programa Estadual de Educação Ambiental
A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado, em parceria com a Universidade Estadual de Maringá
(UEM), realizará na próxima quinta-feira (5), no Auditório DACESE, audiência pública para a apresentação do Programa Estadual
de Educação Ambiental (PEEA/PR).
Professor Marino Elígio Gonçalves, um dos coordenadores do evento, explica que o intuito da consulta pública está em receber
contribuições do maior número de pessoas e instituições interessadas em colaborar com o planejamento de estratégicas,
diretrizes e ações que atendam à legislação ambiental no Paraná. “Nesse momento, a consulta pública é o mecanismo que
temos para colocar em prática o PEEA, por isso, todos estão convidados a participar desse momento decisivo da política
ambiental”, enfatizou.
Até a aprovação final do documento serão realizadas nove reuniões regionais, em parceria com as
universidades estaduais, e o objetivo é disponibilizar esse material para consulta pública. A primeira
audiência ocorreu na sexta-feira (23), em Guarapuava. Em Maringá, a audiência será dia 05 de
setembro, no DACESE/UEM - Bloco 125, das 13h30 às 17h30, e não é obrigatório fazer inscrição.
Aos interessados em participar dessa audiência pública, a sugestão é que façam a leitura prévia da
Minuta disponível em:
http://www.conexaoambiental.pr.gov.br/Pagina/Programa-Estadual-de-Educacao-Ambiental-PEEA.
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