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 Em novembro de 2013 a Assufemg contratou 
uma nova modalidade de assistência médica junto à 
UNIMEDBH. A referida modalidade é o plano UNI-
PART/FLEX, que consiste numa coparticipação por 
parte do usuário quando da utilização dos procedimen-
tos médicos, regulamentados pela ANS – Agência Na-
cional de Saúde Suplementar e catalogados pela Coo-
perativa Médica.
 Ressaltamos que desde a citada data o processo 
de adesão à nova modalidade de assistência médica vem 
se avolumando vertiginosamente e, conforme determina-
ção da agência reguladora, na data de aniversário da as-
sinatura do contrato, comemorada no mês de outubro de 
2014, todos os associados da Assufemg que aderirem ao 
plano terão isenção das carências para exames, consultas, 
internações, cirurgias, etc. para todos aqueles associados 
que aderirem (ou migrarem) para o Plano entre os dias 1º 
e 30/10/2014, com vigência a partir do dia 1º de novem-
bro do corrente ano. 
 Assim sendo, sugerimos aos servidores que fa-
çam uma pesquisa no âmbito da UFMG, comparando 
as condições oferecidas pelo plano ASSUFEMG/UNI-
PART/FLEX, com os outros planos existentes no âmbito 
da comunidade universitária. Essa pluralidade de opções 
é benéfica aos servidores que poderão escolher entre o 
plano que melhor atender às suas necessidades de utiliza-
ção e, principalmente apresentar os melhores preços. 
 O Plano de Saúde ASSUFEMG/UNIPART/
FLEX é destinado a todos os servidores da UFMG as-
sociados da Assufemg, docentes ou técnico–adminis-
trativos em educação, seus dependentes e agregados, 
inclusive aqueles que já se encontram inseridos em 
outro Plano de Saúde e desejam migrar para outro pla-
no com qualidade na prestação de serviços e uma rede 
credenciada reconhecida nacionalmente.
 Informações na sede da Assufemg, de 09 às 
18h, ou pelos telefones: 3439-8122/3439-8103. 
Assufemg Presente no Social e Viva na Saúde

Assufemg/Unimed - Plano Unipart/Flex
Adesão sem carência de 01 a 30/10 de 2014

UNIPART/FLEX - MENSALIDADES
Faixa Etária Enfermaria Apartamento

00 - 18 79,97 111,13
19 - 23 94,11 126,70
24 - 28 110,57 150,32
29 - 33 135,89 188,64
34 - 38 151,59 208,74
39 - 43 165,86 232,90
44 - 48 205,87 284,56
49 - 53 223,92 312,21
54 - 58 265,50 377,40
59 - 99 429,56 611,93

VALORES DE COPARTICIPAÇÃO
Procedimento Enfermaria Apto

Consultas Médicas 23,00 23,00
Exames Procedimento/ 

Terapias Reduzidas 7,50 7,50

Exames Procedimento/ 
Terapias Diferenciadas 30,00 30,00

Internação 75,00 248,00
Consulta em Pronto  

Atendimento 32,00 32,00

Convênio. EAD conquista  
confiança de alunos. Páginas 2 e 3.

Dia das Crianças Assufemg
Atenção Associados! Inscreva seu filho de até 14 
anos, para a Festa das Crianças, até o dia 26/09/2014, 
na sede da Assufemg e no Medcenter.
Data da Festa: 11/10/2014 (sábado)
Horário: 10 às 14 horas
Local: Espaço de Lazer da Assufemg
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 Segundo a coordenadora do 
Núcleo de EAD em BH, Lília Mas-
carenhas, graduações e até mesmo 
pós-graduações online já enfrentam 
menos preconceito do mercado e 
crescem em diversas áreas. Inicial-
mente nas licenciaturas, o ensino su-
perior fora das salas de aula também 
ganha espaço em áreas mais técnicas, 
como as de saúde, gestão e engenha-
rias. Segundo dados estatísticos, hoje 
no Brasil existem mais de 5,7 milhões 
de matriculados na modalidade. Em 
todo o país, já são 192 graduações na 
área credenciadas pelo Ministério da 
Educação (MEC).
 Por acreditar nessa potencial 
possibilidade de aprendizagem e de 
crescimento profissional, a diretoria 
da Assufemg firmou convênios com 
escolas de EAD, que oferece cursos 
superiores de educação a distância, 
certificados pelo MEC e que propor-
cionam diploma com o mesmo reco-
nhecimento dos cursos presenciais. 
A primeira turma com 30 alunos, as-
sociados da Assufemg formou-se no 
início de 2014. “Atualmente temos 
cerca de 120 servidores associados 
da entidade cursando EAD. Alguns já 
com previsão de formatura em outu-
bro deste ano e outros em 2015” in-
forma o coordenador da conveniada 
Unicesumar BH, José Cláudio Ro-
gêdo Campos.  
 Para o presidente da Asso-
ciação dos Servidores da UFMG -  
Assufemg Márcio Flávio dos Reis a 
entidade tem como objetivo incen-
tivar todos Técnico Administrativos 

em Educação-TAE’s a cursarem o 
nível superior até 2023, pois além 
da qualificação, lembra Reis, o aluno 
obtém com a graduação, reajuste sa-
larial significativo e imediato.
 O PCCTAE - Plano de Carrei-
ra dos Cargos Técnico-Administrati-
vos em Educação, instituído pela Lei 
11.091/2005, prevê a concessão do 
chamado incentivo à qualificação por 
cursos de educação formal que sejam 
excedentes à exigência do ingresso 
(via concurso público). Ele é conce-
dido em função da correlação direta 
ou indireta com o ambiente organiza-
cional (área de atuação) no qual está 
inserido o servidor. Assim, o percen-
tual varia de 10% para Ensino Funda-
mental Completo até 75% para Dou-
torado, na modalidade de correlação 
direta, calculados sobre o vencimento 
básico.
 Técnico em Segurança do 
Trabalho, Márcio Flávio concluirá 
em outubro deste ano, o curso de

EAD conquista confiança de 
alunos

Comportamento

	 Trabalho,	família,	filhos,	trânsito	pesado...	Podemos	parar	por	aí!	Es-
ses, importantes pilares da vida moderna, nos grandes centros urbanos, já são 
motivos	suficientes	para	que	pessoas	de	diferentes	idades	e	carreiras	se	sin-
tam,	cada	vez	mais	atraídas,	a	fazerem	cursos	de	Educação	a	Distância-EAD,	
já	que	a	principal	característica	dessa	modalidade	de	ensino	é	a	flexibilidade	
de	horários.	Um	público	heterogêneo,	mas	que	reúne	pessoas	com	caracterís-
ticas em comum: agenda apertada e interesse de progredir na carreira.

Márcio Flávio/Presidente da Assufemg
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Gestão Pública e tem como meta 
continuar estudando.     

Flexibilidades de horário e local
 A motivação da servido-
ra da UFMG e vice-presidente da  
Assufemg Sônia Micussi para cur-
sar Gestão Pública veio da neces-
sidade pessoal de uma qualificação 
profissional. "O fato de não ser ne-
cessário a presença diária em sala 
de aula nos permite estudar com ho-
rário flexível”, destaca. “É um ex-
celente curso que nos proporciona 
conhecimentos importantes para o 
desenvolvimento dos nossos traba-
lhos habituais”, acrescenta Micussi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Para Sônia, o curso de Ges-
tão Publica tem um significado im-
portante na vida profissional, me-
lhorando a qualidade dos serviços 
prestados à sociedade com conhe-
cimento em administração pública, 
legislação e orçamento público. "O 
curso nos permite atuar em diversas 
áreas funcionais na instituição com 
ética e com capacidade para identi-
ficar problemas e sugerir solução" 

ressalta a diretora, que tem previsão 
de formatura em outubro deste ano, 
pela Unicesumar BH.
 Flexibilidade maior do que 
os cursos presenciais, liberdade de 
estudar a qualquer momento e em 
qualquer lugar e não ter que des-
locar todos os dias de casa foram 
as principais motivações para que 
a servidora da Faculdade de Edu-
cação - FAE Andréia Chrispim 
resolvesse cursar Gestão Pública. 
"O curso é muito bom, mas exige 
muita disciplina" alerta Andréia 
que se formará no 1º semestre de 
2015. "Vejo como significado  nes-
se aprendizado não apenas a rea-
lização profissional, mas também 
como satisfação pessoal", avalia.

Abrir novos horizontes
 É também, com essa mo-
tivação que o servidor do DLO/
Ditra da UFMG, Edson Tostes irá 
concluir este ano o curso de Ges-
tão Pública. Optou pelo curso por  
se identificar com a área de Ci-
ências Humanas e desde já, sabe 
reconhecer o valor desse aprendi-
zado nas suas capacidades pessoal 
e profissional. “É saber que o co-
nhecimento é como chave que abre 
muitas portas, nos engrandece, nos 
faz participativos no trabalho e na 
vida” avalia Tostes. “Estudar me 
faz reconhecer de que sou capaz, 
de que posso contribuir para me-
lhoria na qualidade no trabalho e 
de que estou realizando um ideal 

de crescimento e desenvolvimen-
to”, constata.

Desafios
 Se o diferencial de quem 
faz curso a distância é a falta de 
convívio com os colegas para tro-
car experiências e formar uma rede 
de contatos profissionais, o aluno 
deve buscar uma maneira de com-
pensar esse ponto participando, de 
grupos de estudo presenciais ou de 
eventos e feiras universitárias.
 “Estudar sozinha fica mais 
difícil” constata a técnica em la-
boratório do Hospital das Clínicas 
(HC) Antônia Regina da Silveira 
Moreira que já colhe frutos do curso 
de Gestão Pública que concluiu em 
2013, também  pela Cesumar. "Gos-
tei muito, posso aproveitar em qual-
quer área, pois é bem abrangente. 
Inclusive na minha função atual." 
ressalta. "Incentivei muitas colegas 
a estudarem e pretendo fazer futu-
ramente pós-graduação a distância", 
informa Antônia Regina, associada 
Assufemg desde 2006. 

 Junte-se a Nós! Associe-se.
Assufemg - 40 anos de atividades Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma entidade a serviço dos 
seus Sócios. E por uma melhor qualidade de vida.

Gestão 2013/2016 - "Assufemg Viva, Presente e Crescendo"

Campanha de Filiação 2014!

Assufemg

Sônia Micussi, qualificação profissional em 
diversas áreas funcionais

Edson Tostes se identifica com a área de  
Ciências Humanas

Homenagem ao Dia da Secretária
A diretoria da Assufemg Gestão 2013/2016 - "Assufemg Viva, Presente e Crescendo" parabeniza a 

todas as secretárias pelo seu dia, comemorado no dia 30 de setembro.



04

Homenagem
O Grupo de Astronomia (Observatório Astronômico Frei Rosário) do Departamento de Física do Instituto  de Ci-
ências Exatas da UFMG confere esta homenagem a Luciner Prado Ferreira, por ocasião de sua aposentadoria, 
por excepcional trabalho prestado a esse grupo durante os 18 anos em que serviu à nossa Universidade. Caeté/
MG - 12 de maio de 2014.  
Casa 
Vende-se casa geminada em Venda Nova, 03 quartos, sala, cozinha, varanda colonial, 02 banheiros, área de 
serviços, vaga de garagem coberta, sem taxa de condomínio. R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais). FGTS/ 
CEF. Fones: 3453-2610 e 3453-9578.
Oportunidade
Apto, 03 quartos c/armários, sala (tábua corrida), suíte, banheiros, cozinha, DCE, 2 vagas de garagem. Rua João 
Antônio Cardoso, 325 - bairro Ouro Preto. Fones: 3221-0198/9945-1378. Prof. Pessoa.

N e g o c i n h o $

Novos Associados - Sejam bem-vindos!

Desligamentos
“As pessoas não morrem, ficam encantadas”, disse o poeta Guimarães Rosas. Publicamos abaixo, os nomes dos 
colegas associados que se desligaram da Assufemg em agosto de 2014, por motivo de óbito.

† Benedito Gomes de Figueiredo     † Geralda de Olivia Ferreira     † João Messer  
† José Caetano Machado     † Judith de Almeida Guimarães     † Tancredo Alves Furtado

☺Maria de Lourdes Ferreira   ☺Maria Perpetua de Almeida   ☺Rodrigo Roie Bicalho Bahia

 “A Comissão Eleitoral 
da COOPECREMT/UFMG vem 
informar aos interessados que a 
apuração dos votos para Eleição 
do Conselho de Administração da 
COOPECREMT/UFMG, realizada 
pelo Presidente da Mesa Apurado-
ra de Votos, Sr. Esio Eduardo Cos-
ta, na Assembleia Geral Ordinária 
realizada na data de 29/08/2014, 
obteve o resultado final assim des-
criminado: a Chapa nº 01 composta 
pelos Cooperados: Roberto Pereira 

Rocha, Egler Marcelino Santos, 
Ari Eduardo da Costa, Idelcio Fer-
reira dos Santos, Vani Pessoa, Cléa 
da Mata Carvalho e Jorge Nunes 
Pauluci foi eleita com 261 (duzen-
tos e sessenta e um) votos contra 07 
(sete) votos da Chapa nº 02 com-
posta pelos Cooperados: Geraldo 
Pereira dos Santos, Adalberto Al-
ves Franco, José Carlos Oliveira 
Marques, Marcos Moacir Barbosa 
e Cássia Helena Silva Magalhães 

Moura. 03 (três) votos foram em 
branco. A Eleição para o Conselho 
Fiscal foi realizada por aclamação 
e elegeu por unanimidade os Co-
operados representantes da Chapa 
única: Luiz Augusto dos Santos, 
Blandino de Oliveira Diana, e Al-
cino Pires da Silva como Conse-
lheiros Efetivos e Rogério Alves de 
Oliveira, Leonardo Soares da Silva 
e Manoel Moreira Neto como Con-
selheiros Suplentes”.

PH Ótica - Quer economizar? 
Não faça seus óculos sem nos consultar. 
Armações nacionais e importadas. Consertos de óculos em geral. Parcelamento faci-
litado: cheque, cartão ou desconto em folha. Cobrimos qualquer oferta! A PH ótica 

fica próxima ao campus da UFMG. Av. Cel José Dias Bicalho, 220 - Lj 03 - Pampulha - Tel (31) 3441-2006.

Eleições para o Conselho de Administração 
da Coopcremt-UFMG


