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Ofício 591/2018 – SINTET-UFU 

 

Uberlândia, 23 de novembro de 2.018. 

 

 

 

Ao Senhor 

José Humberto de Almeida 

Diretor DIRQS 

Campus Umuarama  

Universidade Federal de Uberlândia 

 

C/C  

Magnífico 

Prof. Dr. Valder Steffen Junior 

Reitor  

 

Senhor 

Prof. Dr. Márcio Magno Costa  

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas  

 

 

 

Assunto: Questionamentos acerca do futuro do plano de saúde dos 

servidores  

 

Prezado Sr José Humberto de Almeida, 

Desde o início do processo de negativa da UNIMED em renovar a parceria 

com a UFU o SINTET-UFU têm empenhado esforços em buscar esclarecimentos 

sobre o posicionamento da empresa e da administração superior, em especial da 

Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do servidor (DIRQS). Diversos 

servidores e servidoras entram em contato com o sindicato diari amente com 

preocupações, dúvidas e aflições perante a incerteza da resolução de tal 

problemática.  Contudo, o desencontro de informações têm dificultado o 

atendimento de qualidade às nossas representadas e nossos representados.  

Por conseguinte, elaboramos a lguns questionamentos para melhor saber a 

situação real e o posicionamento dos órgãos competentes, Administração  
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Superior,  DIRQS, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e UNIMED. Sendo assim, 

questiona-se:  

1) Em teoria, o contrato se encerraria com o fim de  2018 mas há relatos 

que o contrato seria estendido até a abertura de nova licitação. Quando real 

situação? Em caso de prorrogação, há documentação que ateste tal?  

2) Já no tangente à abertura de novo edital de l icitação, quando será 

aberto? A UNIMED concorrerá com novas condições? Caso, não quais 

expectativas?  

3) Em caso de troca de empresa ou até de manutenção da UNIMED com 

novas condições, haverá tempo de carência?  

4) Tratamentos, principalmente de alta complexidade, agendados ou em 

andamento serão mantidos, transferido ou anulados?  

 

Por fim, salientamos que nosso objetivo de esclarecer os servidores acerda 

da situação é fundamental para a tranquilidade da comunidade UFU, em que 

muitos dependem da assistência complementar à saúde.  

 

 

Atenciosamente,   

 

    

Elizete Mendes Rosa  

Coordenação Colegiada Sintet -UFU 


