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Dia das Crianças
Participem!
A diretoria da Assufemg-Gestão 2013/2016
“Assufemg Viva, Presente e Crescendo” convida o
Associado e família para mais uma comemoração
do Dia das Crianças. Tobogã, cama elástica, piscina de bolinhas são algumas das atividades de lazer
previstas para alegrar a criançada. Numa promoção
conjunta Assufemg/Coopercremt a festa será realizada no sábado (05/10/13), na sede da Assufemg
com muita pipoca, cachorro-quente, algodão doce,
travessuras mágicas e outras surpresinhas mais.
Data: 05/10/13
Horário: de 10 às 14 horas.
Local: espaço de lazer da
Assufemg
Promoção: Assufemg - Gestão 2013/2016
Assufemg “Viva, Presente e Crescendo”
e Coopercremt

Campanha de Filiação
Assufemg/RDC

Filie-se à Assufemg e concorra a um final de
semana (hospedagem com direito a acompanhante)
na Serra do Cipó ou destino a escolher por todo o
Brasil, pela RDC Viagens, nova conveniada Assufemg. Os novos associados João Valério de Sousa,
André Klein, Maria da Luz Rodrigues e Laci Domingos da Silva já estão concorrendo. As representantes de turismo da RDC (Valéria e Gisele) estarão de plantão na sede e na sub-sede da Assufemg
para esclarecimentos aos interessados. Plantões na
sede: 30/09/13 (segunda-feira) - de 13h30 às 17h;
01/10/13 (terça-feira) - de 9h às 13h. Plantões na
sub-sede (Med center): 02/10/13 (quarta-feira), de
13h às 17h e 03/10/13 (quinta- feira) - de 9h às 13h.
Informações pelo telefone: 3439-8126.

Homenagem Assufemg
Dia da Secretária
A diretoria da Assufemg parabeniza a todas as secretárias pelo seu dia. A data em que comemora-se o Dia
da Secretária é 30 de setembro.

Novo Convênio
A Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE)
oferece graduação e pós-graduação. Página 2

VII Fórum Nacional das Cis

Comissões Internas de Supervisão do
Pcctae
A UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco irá sediar, entre 7 e 10 de outubro. Leia mais na
página 3

Plebiscito Popular
Pela redução das tarifas de energia elétrica e do ICMS
na conta de luz. Data: 19 a 27 de outubro. Página 3

Unipart Flex - Cobertura

ampla com valores flexíveis
Cumprindo uma das propostas feitas durante
a campanha eleitoral, a atual diretoria da Assufemg
após um processo de negociação com a Unimed-BH
conseguiu uma proposta de saúde, denominada Unipart/Flex, interessante tanto para quem ainda não tem
nenhum Plano, como também para aqueles que, por
um motivo ou outro, desejam mudar de operadora.
Carência: acompanhe nossas publicações, pois estaremos divulgando em breve, edição especial com
mais detalhes sobre essa nova parceria. As adesões
feitas nos primeiros 30 dias de vigência do contrato,
serão feitas sem carência. Informações pelo telefone:
3439-8103 Aguardem!

Assufemg presente na saúde

Novo Convênio

Faculdade Jesuíta de Filosofia
e Teologia - FAJE
A Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, como instituição
católica, que opera fundamentalmente nas áreas de filosofia e teologia, tem como finalidade o diálogo
entre a fé cristã e a cultura contemporânea, em todas as suas dimensões, na perspectiva da unidade vital
entre serviço da fé e promoção da
justiça, contribuindo, dessa forma,
para a construção de uma sociedade
mais justa e mais humana.

Cursos de Graduação

Os Cursos de Graduação destinam-se à formação básica, de nível
superior, em determinado campo do
saber, em vista do desenvolvimento
humano e intelectual e da capacitação profissional. Trata-se de preparar
profissionais qualificados capazes
de articular teoria e prática e aptos a
contribuir eticamente para o desenvolvimento da sociedade. Tendo em
vista o ritmo acelerado da mudança
cultural e social em nosso tempo,
o ensino pretende fornecer ao estudante antes de tudo os recursos metodológicos necessários para a aquisição de conhecimentos, a análise e
compreensão lúcida das situações e
acontecimentos, assegurando e estimulando a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico
e do pensamento pessoal.
A FAJE oferece cursos de
Graduação em Filosofia e Teologia
nas modalidades de Bacharelado e/ou
Licenciatura (esta apenas para Filosofia). O Bacharelado, obtido na Graduação em Filosofia, é requisito para a
obtenção da Licenciatura.

Programas de Pós-Graduação

A FAJE possui dois Programas
de Pós-Graduação (PPG) Stricto Sen-
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su: o PPG de Filosofia, que começou
a funcionar em 2006, tendo sido avaliado na última trienal com conceito
3; o PPG de Teologia, que iniciou em
1987 com reconhecimento pontifício,
sendo credenciado pela CAPES, que
também reconheceu o Doutorado desde 2002, tendo sido avaliado na última trienal com conceito 6.
A admissão dos candidatos aos
Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu se faz mediante processo seletivo específico para cada Programa.
Em 2010 a FAJE iniciou um
curso de pós-graduação Lato Sensu
em Teologia com ênfases em Espiritualidade e Ensino Religioso, em
parceria com o Centro Loyola de Fé e
Cultura, de Belo Horizonte.
Em nível de Graduação, a
FAJE mantém um Programa de Iniciação Científica. Professores dos dois
PPGs participam de vários Grupos de
Pesquisa certificados junto ao CNPq.
Núcleo de Extensão e Especialização (NEE)
A FAJE através do Núcleo de
Extensão em parceria com o Centro
Loyola oferece cursos de aperfeiçoamento, atualização, extensão, especialização, palestras, ciclo de estudos
e outros. As atividades oferecidas
pelo NEE são das áreas de filosofia e
teologia, e apresentam um vasto conteúdo interdisciplinar com conteúdos
voltados para as áreas de direito, letras, psicologia, ciência da religião e
áreas afins que propiciem espaço de
diálogo aberto com a comunidade.
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 2127 Planalto - Belo Horizonte - MG - Telefone: (31) 3115 7000 - Fax (31) 3115
7015 - www.faculdadejesuita.edu.br

Assufemg presente na
Educação/Capacitação
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VII Fórum Nacional das Cis
Comissões Internas de Supervisão do Pcctae
A UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco irá sediar, entre 7 e 10 de outubro, o VII Fórum
Nacional das Comissões Internas de Supervisão do PCCTAE - Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação.
As Comissões Internas
de Supervisão foram criadas no
âmbito do referido Plano, tendo
como atividade principal o acompanhamento e fiscalização da implantação do PCCTAE, além da
proposição de ações, projetos, etc.
que objetivem o aprimoramento do
Plano e das políticas de recursos
humanos a ele relacionadas. A CIS
deve exercer um papel de tradução
para a realidade cotidiana de cada
um de nós do exato significado das
diretrizes do Plano de Carreira. Vai
além, portanto, do mero acompanhamento e do desenvolvimento de
projetos relacionados à carreira.
O Plano de Carreira, por
seu turno, deve ser um instrumento de gestão institucional que

deve estar sob o estrito controle e
supervisão dos trabalhadores, em
uma perspectiva participativa e
democrática, participação e democracia que devem ser igualmente a
tradução da vontade coletiva dos
servidores técnico-administrativos
em educação.
Além da participação de
representantes das Comissões, incluindo a da UFMG, o evento contará com a presença da FASUBRA
Sindical, SINASEFE e da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas
do Ministério do Planejamento.
Acontecerão também palestras e
grupos de discussão, tendo como
referencial o panorama atual do
PCCTAE, perspectivas de aprimoramento do Plano, entraves e difi-

culdades nos encaminhamentos de
propostas, tanto no nível das próprias Instituições Federais de Ensino como do Governo Federal.		
Todas as informações sobre o Fórum estão disponíveis
em http://viifncisufrpe.blogspot.
com.br/.
As eventuais demandas da
categoria para debate no âmbito do
VII Fórum Nacional podem ser encaminhadas para o e-mail da CIS/
UFMG – cis@prorh.ufmg.br. A nossa Comissão funciona na sala 207 do
prédio do Departamento de Administração de Pessoal e, atualmente, está
sob a Coordenação do nosso colega
Tiago Santos Barreto Thomaz.

Assufemg presente na vida
do Servidor

Plebiscito Popular
Uma construção da democracia, da justiça, da solidariedade e vida no Brasil
Pela redução das tarifas de energia elétrica e do
ICMS na conta de luz -19 a 27 de outubro.
O que é um plebiscito?
Originária do Latim plebiscitu (decreto dos plebeus), a
palavra “plebiscito” encontra suas primeiras definições
práticas na Roma Antiga, através dos votos passados
em comício, que eram obrigatórios para a classe dos
plebeus.
Hoje em dia, o que significa?
Atualmente, plebiscito significa a convocação dos cidadãos que, por meio do voto, aprovam ou rejeitam
uma determinada questão de muita importância para o
país.Ou seja, o plebiscito é um mecanismo democrático de consulta popular.
Porque realizar um Plebiscito Popular?
Conscientizar, politizar e organizar o povo são pilares da nossa força. Para isso, precisamos desenvolver
todas as formas de luta, mobilização e de trabalho de
base. O principal desafio é o de conseguir que cada
movimento social e de organização coloquem essa luta
como sua prioridade política número um.

Ao realizar um Plebiscito Popular, visa-se:
. Barrar as políticas neoliberais, melhorar a vida do
povo mineiro e defender a soberania popular.
. Provocar um grande debate e mobilização sobre a redução das tarifas de enrgia da CEMIG e a injusta incidência do ICMS.
. Pressionar o poder público para que defenda os interesses dos trabalhadores.
. Fortalecer o exercício da democracia direta e participativa.
. Avançar na unidade de ação das organizações populares.
. Realizar um amplo processo de debate com a sociedade sobre nossas bandeiras.
Constituir articulações das forças populares em todas
as regiões do Estado de Minas Gerais
Informações: www.plebiscitopopularmg.wordpress.
com - Facebook.com/plebiscitopopularenergia
Plebiscitopopularmg@gmail.com
Telefone: (31) 3238.5000

Assufemg presente no social
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Torneio de Futsal da Semana do Servidor 2013
Prestigiem!
O time da Assufemg continua na disputa do Torneio, com jogos sempre aos sábados.
A diretoria de Esportes e Lazer da Assufemg “Gestão 2013/2016 convida todos a prestigiarem o Torneio
de Futsal da Semana do Servidor 2013 que está sendo disputado desde agosto, com finais previstas para o dia
12/10/13 (sábado) de 09 às 11h, no Centro Esportivo Universitário - CEU. O último jogo com o placar de 3X0,
deu vitória para a equipe da Assufemg por W.O (walkover), já que o time adversário não compareceu para a disputa. Mais informações: www.ufmg.br/prorh - Confira tabelas abaixo:

RESULTADOS – TORNEIO FUTSAL DOS SERVIDORES DA UFMG 2013
DATA

DIA

QUADRA

HORÁRIO

M/F

CHAVE

EQUIPE

EQUIPE

JOGO

14/09

SÁBADO

02

9:00

M

A

HCL

03

X
X

10

REAL FUMP

13

14/09

SÁBADO

02

10:00

M

B

PELADEIROS

07

X

02

PARIDADE

14

14/09

SÁBADO

02

11:00

M

C

UNIVERSIDAD

11

X

04

CECOM

15

DATA

DIA

QUADRA

HORÁRIO

M/F

CHAVE

EQUIPE

14/09

SÁBADO

03

9:00

M

A

REITORIA

11

X

02

UNIDOS DO SAME

16

14/09

SÁBADO

03

10:00

M

B

30 HORAS

10

X

03

LIGA CAD

17

14/09

SÁBADO

03

11:00

M

C

ASSUFEMG

03

X

00

REALMATISMO

18

X

EQUIPE

JOGO

Próximos jogos: Quartas de Finais: 28/09 - Semi-finais: 05/10 - Finais: 12/10.

Classificações do Torneio de Futsal
CHAVE

DIA

PONTOS

VITÓRIAS

EMPATES

DERROTAS

SALDO DE GOLS

GOLS MARCADOS

A

REAL FUMP

09

03

00

00

12

18

A

REITORIA

06

02

00

01

15

23

A

HCL

03

01

00

02

-11

09

A

UNIDOS DO SAME

00

00

00

03

-16

03

CHAVE

DIA

PONTOS

VITÓRIAS

EMPATES

DERROTAS

SALDO DE GOLS

GOLS MARCADOS

B

PELADEIROS

07

02

01

00

15

22

B

30 HORAS

07

02

01

00

14

20

B

PARIDADE

03

01

00

02

-10

07

B

LIGA CAD

00

00

00

03

-19

08

CHAVE

DIA

PONTOS

VITÓRIAS

EMPATES

DERROTAS

SALDO DE GOLS

GOLS MARCADOS

C

UNIVERSIDAD

09

03

01

00

16

26

C

ASSUFEMG

06

02

00

01

02

10

C

CECOM

03

01

00

02

-06

10

C

REALMATISMO

00

00

00

03

-12

04

Repescagem: 21/09 - 9h - HCL X Paridade - 10h - Cecom X Unzioutros
Assufemg presente no Esporte

Errata
No Pinga-Fogo 1174, no box com o título "Atenção Associados", na primeira página, onde se lê
"estamos finalizando com a mesma e, na eminência de assinatura de novo contrato", leia-se "estamos finalizando os entendimentos com a mesma e na iminência de assinatura de novo contrato". Pedimos desculpas.
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