Distribuição gratuita - Ano 9 - Nº 31 Tiragem: 1500 Maringá, abril a junho de 2013

Projeto Talentos na ADUEM

Orquestra de Flautas se
apresenta na ADUEM
Associados
e convidados
prestigiaram a
apresentação
da Orquestra de
Flautas da UEM,
que ocorreu durante
o Happy Hour de
Caldos da ADUEM,
como forma de
incentivo à cultura
e à integração
comunitária. Pág. 04.

Entrevista :

Escolha
de Reitor
O Jornal ADUEM entrevistou o expresidente do Conselho Nacional de
Educação, Prof. Dr. Edson Nunes, sobre o
processo de escolha de Reitor. Pág. 03.

Artigo:

Centro Administrativo
da UEM?
"[...] A obra do Centro Administrativo integraria
o conjunto de ações em favor da mobilidade
urbana (organização do fluxo, acesso etc.) no
eixo norte-sul de Maringá." Pág. 07.
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Editorial

A

gestão diretiva Novos Desafios completou
¾ de mandato no mês passado e, neste
semestre que segue, continuará envidando
esforços para a execução do plano de
trabalho proposto para o biênio 2011-2013.
A esse respeito, na página 5, estão registrados
alguns momentos das atividades promovidas
no último trimestre, que foram prestigiadas por
associados e público em geral.
Na esfera do debate sobre a escolha de reitor,
O Professor Dr. Edson Nunes (ex-presidente do
Conselho Nacional de Educação) atendeu ao nosso
convite para abordar o tema, cuja entrevista está
sintetizada na página 3.
Já o presidente Professor Luciano Gonsalves Costa
assina artigo na página 7, propondo a revitalização
do território antigo do campus sede da UEM com
vistas à construção de um Centro Administrativo e
de às novas instalações para a Escola de Música
da UEM.
Dentre as novidades desta edição, destaque
na página 2 para obtenção de ISSN pelo Jornal
ADUEM junto ao IBCIT e para a nova sala comercial
para locação, originada da reforma dos fundos do
Auditório, além da apresentação da Orquestra de
Flautas da Escola de Música no Happy Hour de
Caldos 2013 (vide página 4).
Ainda, programe-se para a Colônia de Férias da
ADUEM (de 16 a 20 de julho), a Festa Julina da
ADUEM (20 de julho), o Dia da Bicicleta (em 26 de
julho) e, em celebração do Mês dos Pais (agosto),
a 2ª. Feijoada Solidária e o 1º. Festival de Massas
da ADUEM.
Na página 6 está publicado o balancete do
último quadrimestre, na página 7, são informados
resultados de parcerias recentes e na 8, o Guia de
Convênios.
Boa leitura!
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Entrevista

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESCOLHA DE REITOR

O

Jornal ADUEM entrevistou o ex-presidente
do Conselho Nacional de Educação, Prof. Dr.
Edson Nunes, cientista social, autor de artigos e livros que abordam temas
ligados às Ciências Sociais
e ao ensino superior e política pública, dentre esses a
obra intitulada “Educação
Superior no Brasil: Estudos,
Debates,Controvérsias”
(Editora Garamond Universitária, 2012). A seguir, as
observações do nosso entrevistado a respeito da escolha de reitor.
O sistema plebiscitário de eleições diretas para reitores e dirigentes universitários, tão difundido no Brasil, agride a lógica
e as clássicas regras formais
da democracia ocidental, de
duas formas. Primeiro, as democracias precisam conviver
com freios e contrapesos propositalmente desenhados para
cumprir esse papel. Assim é

que as burocracias modernas,
por exemplo, são estruturas
formais, impessoais e hierárquicas de comando. As estruturas de representação [associações, p.ex.] e de comando,
contudo, não se confundem sob
a mesma capa porque desempenham papéis distintos na
sociedade, no jogo democrático de freios e contrapesos. Segundo, as universidades constituem gênero distinto e especial
de organização. São organizações de inteligência, escolas,
academias. Elas se baseiam no
mérito, no saber, na obra, no
juízo entre pares. Ao optar pelo
plebiscitarismo como regra de
gestão acadêmica, os dirigentes universitários brasileiros
trouxeram à luz uma criatura,
uma organização, amorfa, híbrida e disforme. Não ocorreria
a ninguém fazer eleição entre
funcionários dos tribunais, advogados, clientes e réus das
ações em trâmite, para a eleição de juízes, desembargadores e ministros do Supremo.
Os representantes estudantis
devem ser eleitos diretamente por seus representados. Os

representantes sindicais dos
servidores devem ser eleitos
diretamente pelos representados, para garantir sua representação nas lutas e demandas que lhes são pertinentes.
Os docentes podem e devem se
organizar em associações de
docentes, presididos por representantes eleitos por seus pares, na luta por seus interesses.
Todas essas são organizações
de representação de interesses. Já os reitores, que não são
dirigentes de nenhuma organização de interesse, mas sim
líderes e orientadores acadêmicos com responsabilidade para
apontar o norte referencial e
acadêmico das casas que dirigem, deveriam ser escolhidos
exclusivamente dentre aqueles
acadêmicos mais competentes e qualificados. Afinal, deverá ser o líder, o orientador de
uma casa única na civilização
ocidental, a universidade, uma
casa de ciência e aprendizado.
Um símbolo de uma organização de saber e inteligência.
Uma posição única na sociedade contemporânea. E assim
deve ser visto e respeitado.

QUANDO? De 16 a 20 de julho. PÚBLICO-ALVO? Aberta a filhos/familiares de servidores docentes/técnicos da UEM. FAIXA ETÁRIA? Crianças com idade de 5
(nascimento em 2008) a 11 anos (nascimento em 2002); IMPORTANTE: por limitações de equipe e pela quantidade de participantes, alertamos os pais/responsáveis
sobre a necessidade da criança ter certa autonomia pois a dinâmica da Colônia não possibilita atendimento/auxílio em nível semelhante daquele oferecido em
creches. INSCRIÇÕES? De 1 a 8 de julho, na Secretaria da ADUEM. TAXA? R$20, para a alimentação no período.

04 Maringá, Abril a Junho de 2013

Jornal Aduem

Projeto Talentos na ADUEM

Público prestigia Orquestra de Flautas da UEM
Nota de Agradecimento
Dando prosseguimento às ações do Projeto Talentos na ADUEM (lançado em 08/3/2013), que é
um projeto cultural de integração comunitária com o propósito de aproximar a ADUEM do público em
geral por meio da cultura, recentemente foi iniciada parceria com a Escola de Música da UEM (EMU)
como uma forma de reconhecer e prestigiar o trabalho desenvolvido pela EMU desde a sua fundação.
Já como desdobramento dessa parceria, a ADUEM e a EMU estão buscando apoio para a execução
de oficinas de iniciação à música instrumental e ao coro nos municípios da Região Metropolitana de
Maringá. Outro resultado da parceria ADUEM-EMU: na última sexta-feira, 28 de junho, a Orquestra
de Flautas da Escola de Música fez exibição na Associação em meio à programação da edição 2013
do Happy Hour de Caldos da ADUEM, sendo bastante elogiada pelos participantes do evento.
Nesse sentido, registramos nossos agradecimentos à Escola de Música pela gentileza e sentimo-nos
honrados pela oportunidade de estender uma apresentação da Orquestra de Flautas a associados
e público em geral.
Por fim, sublinhamos que a construção de instalações mais adequadas para a Escola de Música da
UEM, que se constituiu a partir da “Casa da Música”, é um assunto que merece integrar o plano de
obras de revitalização do território antigo da Universidade haja vista que apesar da amplificação do
trabalho desempenhado pela EMU ainda hoje ela ocupa praticamente a edificação original da sala
de operações da antena da Rádio Cultura de Maringá FM, construída no início dos anos de 1950.
Ademais, pelo mérito notório, subscrevemos a pauta de reivindicações da Escola de Música da
UEM por infraestrutura físico-civil e material e por recursos humanos.
Sinceramente,
Luciano Gonsalves Costa, Prof. Dr.
Presidente da ADUEM

Active Pilates atendendo em
novos horários

Nunca se falou em qualidade de vida como agora.
A preocupação individual na busca do bem-estar
está presente no cotidiano das pessoas. Várias são
as alternativas disponíveis que podem contribuir
nessa busca pessoal. Entre elas o Pilates vem se
destacando na preferência dos preocupados com a
saúde física.
Pilates: uma atividade física personalizada,
ministrada por profissionais qualificados, em um
ambiente climatizado e completamente equipado,
a sua disposição, na sede administrativa da ADUEM.
ACTIVE STUDIO PILATES mantém 3 studios
em parceria com a ADUEM, dispondo agora de
novos horários de atendimento. Agende sua aula
experimental pelos telefones: 3225-2255/30292252.
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Eventos

Atividades desenvolvidas na ADUEM integram comunidade e associados
II Campanha de Vacinação Antigripal
(03 a 04 de abril)

Curso de Automaquiagem
(29 de abril)

Treinamento em Primeiros Socorros
(Desmaio/síncope: 8, 09 e 11 de abril; Convulsão: 27 a 29
de maio; Trauma I: 25 e 26 de junho)

Mostra Couro.com
(06 a 10 de maio)

Happy Hour de Caldos
(28 de junho)

1º. Luau Dançante
(20 de abril)

I Pizzada da ADUEM
(25 de maio)
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BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE 28/02/13 A 27/06/13

1. SALDO ANTERIOR
Itaú
Sicredi
Sicredi Rotativa
Sicredi Aplicação
Real
Unibanco
CEF (Fundo Preventivo)
CEF
HSBC
2. RECEITAS
2.1 MENSALIDADE
Mensalidade UEM
Mensalidade ADUEM
2.2 OUTRAS RECEITAS
Comissão Convênios
Taxas de Reservas
Rec.Aluguel Pilates
Rec.Investimento
Mensal.Piscina Dependentes
Mensal.Piscina Visitantes
Rec.4,5% INSS (Fundo Preventivo)
Rend.Aplicação/Poupança
Receitas Eventos e Cursos
Receitas Eventuais
Rec.Custas Judiciais
Rec.Xerox/Telefone/Correio
Receitas Financeiras
Rec.Multa/Juros Estorno
Rec.Usuario Plano e Seguro Saúde

ENTRADAS
387.212,36
5.303,55
141,73

SAÍDA

363.088,84
14.924,00
3.754,24

3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Jornais e Revistas
Produção de Boletins/Informativos
Imprensa, Divulgação e Correio

4. CANTINA
Receitas Cantina
Pagto Compras Cantina
Aluguel Cantina
Parceria Cantina
Receitas Cantina Sede Social
Pagto Compras Cantina Sede Social
Aluguel Cantina Sede Social

294.458,20
110.554,68
84.086,90
26.467,78
183.903,52
92.557,82
3.875,00
6.800,00
12.003,00
23.115,00
180,00
29.800,35
4.207,59
2.830,00
1.960,00
35,00
4.376,15
71,87
2.091,74

3. DESPESAS
3.1 PESSOAL
Sálarios/Férias/13o.Sal.
Secret.Estagiario
Encargos-Func.e Autônomos
Vale Transporte
Plano Saúde/Odont./Seg.Vida Func.
Outros (cesta basica)

169.595,90
106.629,39
59.513,93
1.320,00
31.179,07
1.764,30
11.643,81
1.208,28

3.2 DESPESAS GERAIS
Telefone
Água
Luz
Seguros Gerais
Material de Escritório
Material de Limpeza
Mat.para Café, Lanche e Refeições
Honorários Contábeis
Viagens e Estadias
Serviços de Vigilância
Comb.Manut.Cons.Veículo
Despesas Bancárias
Impostos e Taxas
Serviços Prof.Pessoa Fisíca
Manut.Cons.Máq.e Equip.
Manut./Reparos-Sede Adm. e Social
Materiais Manut.Piscina
Eventos e Cursos
Material Esportivo/Futebol Intercentro
Custas Judiciais
Mensal.e Contribuições
Repasse de Taxas
Mensalidade Sky
Anuidade/Insc.Cons.Fed.Ed.Física
Outras Despesas

59.961,77
2.643,14
1.568,38
8.492,42
2.502,77
974,25
2.002,07
2.479,77
3.866,00
840,80
564,66
5.173,45
1.273,70
5.550,00
2.185,00
5.297,54
2.325,00
6.308,25
1.010,00
300,00
206,35
2.185,00
470,85
768,00
974,37

5. INVESTIMENTO
Móveis e Utensílios
Equipamentos e Máquinas
Arrendamento Mercantil
Obras e Construções-Materiais
Obras e Construções-Mão de Obra
Obras - Técnicos e Engenharia
Obras e Const. e Materiais 2a.Fase

6. CONTAS CORRENTES
Recebim.Cheq.e Repasses
Pagto Cheq.e Repasses
Recebim.Estornos Professores
Estorno de Professores

7. SALDO FINAL
Itaú
Sicredi
Sicredi Rotativa
Sicredi Aplicação
Real
CEF (Fundo Prevent.)
CEF
HSBC

ENTRADAS

SAÍDA
3.004,74
789,00
1.159,00
1.056,74

52.539,87
39.257,07

45.489,95

6.800,00
6.482,80

45.489,95

290.370,13
2.748,24
27,00
17.882,98
69.187,60
47,04
200.477,27

2.131.277,98 2.105.205,22
1.914.878,02
1.889.852,61
216.399,96
215.352,61

254.827,21
3.292,51
0,83
172.491,09
75.388,96
3.653,82
2.865.488,41 2.865.488,41

Maringá, 03 de julho de 2013.
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Opinião

JOSUEPAR 2013

Campeonato de Futebol
Suíço do JOSUEM
No dia 19 de maio foi realizado o Torneio
Início do Campeonato de Futebol Suíço da 23ª.
edição do JOSUEM, que teve a participação
de 6 equipes. A final foi bastante disputada e
o time da Vigilância venceu o da ADUEM por 2
X 0. O evento conta com o apoio da Red CarCentro Automotivo.

Projeto Talentos na ADUEM

Parceria ADUEM-ODIÁRIO
Em 26/6, o professor Luciano Gonsalves
Costa (Presidente) e o professor Evilásio
Vianna Filho (Tesoureiro) juntamente com o
Assessor de Comunicação da UEM, jornalista
Paulo Pupim, se reuniram com o diretor geral
do Grupo O DIÁRIO, Josué Tadashi Endo e com o
diretor comercial, Cesár Luis de Carvalho, para
tratarem da parceria ADUEM-UEM-ODIÁRIO de
difusão cultural.

Centro Administrativo da UEM?

A

ocupação gradual do campus defini- ção, segurança e serviços gerais. Um Centivo da UEM ocorreu no início de 1970 tro Administrativo para a UEM dinamizaria
e abriu perspectivas tanto para o cres- a rotina administrativa da universidade ao
cimento como para o desenvolvimento da concentrar em um só local pró-reitorias e
Universidade. Entre 1973 e 1974, a maioria diversos órgãos da instituição (secretarias,
dos estudantes dos 15 cursos de gradua- editora, divisão acadêmica, entre outros),
ção existentes já se encontrava acomodada além da Reitoria e de restaurante epraça de
no campus sede, da mesma forma que os convivência.
A obra do Centro Administrativo da UEM
órgãos da administração institucional.
De lá para cá, a UEM passou a oferecer mais integraria, ainda, o conjunto de ações em
de 60 cursos de graduação e atualmente favor da mobilidade urbana (organização
do fluxo, acesso etc.)
tem mais de 26.500 esno eixo norte-sul de
tudantes matriculados na
"[...] a construção de
graduação e pós-gradua- instalações mais adequadas Maringá, além do que
ção, além de contar com
para a Escola de Música da um projeto inovador
poderia tornar esse
quase 1.650 professores
UEM
(EMU;
constituída
a
centro um dos cartões
e 2.700 técnicos.
partir
da
“Casa
da
Música”)
postais da cidade.
Contudo, as edificações
é
outro
assunto
que
merece
Em tempo, a conserguidas provisoriamente
integrar o plano de obras de trução de instalações
naquela época para o mimais adequadas para
nistério das aulas ou para
revitalização do território
a Escola de Música da
atender a órgãos instituantigo da Universidade,
cionais não deixaram de
pois apesar da importância UEM (EMU), constituída a partir da “Casa
existir e continuam servindo trabalho desenvolvido
da Música”, é outro
do a atividades acadêmipela
EMU
a
mesma
ainda
assunto que merece
cas e administrativas, em
hoje
ocupa
praticamente
a
integrar o plano de
condições inadequadas
edificação original da sala
obras de revitalização
que podem expor pessoas,
equipamentos e documende operações da antena da do território antigo da
Universidade, haja vistos a situações de risco.
Rádio Cultura de Maringá
O simples fato das fichas
FM construída no início dos ta que apesar da amplificação do trabalho
funcionais da força de
anos de 1950".
desempenhado pela
trabalho da UEM, desde
a sua criação, estarem arquivadas nessas EMU, ela ainda hoje ocupa praticamente
instalações demonstra bem a gravidade do a edificação original da sala de operações
problema. Por isso, a situação diagnostica- da antena da Rádio Cultura de Maringá FM
da requer maior atenção do planejamento construída no início dos anos de 1950.
institucional, ao mesmo tempo em que
oportuniza a reformulação do layout administrativa da universidade.
Nessa perspectiva, a concentração de toda
Luciano Gonsalves Costa
a administração em um lugar apenas, um
Professor-doutor do Departamento de Física
centro administrativo, parece ser uma ideia
da Universidade Estadual de Maringá (UEM),
que merece maior consideração, pois evita presidente da Associação dos Docentes da UEM
a pulverização de recursos materiais e hu(ADUEM) e membro do Conselho de Integração
Universidade-Comunidade.
manos e reduz as despesas com manuten-

07

08

Maringá, Abril a Junho de 2013

Guia de Convênios

Nossa Cozinha

Restaurante e Lanchonete
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