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ATA ASSEMBLEIA DOCENTE

As  nove  horas  do  dia  cinco  de  dezembro  de  dois  mil  e  doze  na  sede  da  APESJF-SSind, 
localizada no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, os docentes da Universidade 
Federal de Juiz de Fora e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Campus Juiz 
de  Fora  reuniram-se  em Assembleia  Geral.  O  Sr.  Presidente  iniciou  os  trabalhos  dando  os 
informes relativos ao resultado do plebiscito sobre a Ebserh e os desdobramentos seguintes. 
Concluído passou-se ao segundo informe sobre as eleições para reitor e diretores dos campi do 
IFSudesteMG.  Em  seguida  foi  feito  o  informe  acerca  das  eleições  para  representantes  dos 
aposentados no Conselho de Representantes da APESJF, sendo que a mesma ocorrerá no dia 
13 de dezembro na sede da APESJF. Concluídos os informes locais seguiram-se os nacionais, 
sendo o primeiro referente aos trâmites e ações relativas ao PL 4368 de carreira. Em seguida a 
mesa anunciou que o ANDES-SN já havia enviado a convocação de seu Congresso a se realizar 
em março de 2013 no Rio de Janeiro. Destacou-se que as contribuições para o caderno de texto 
estão abertas até 10 de janeiro. Concluídos os informes passou-se para o ponto de pauta: Plano 
de saúde. O sr. Presidente recuperou todo o processo de negociação entre a Unimed e a APEJF 
destacando que em todas as etapas a UNIMED mostrou-se intransigente diante das propostas 
da APES. Após o relato das negociações a mesa apresentou a situação atual do plano de saúde 
e informou que para colocar sua sinistralidade no limite de 70% o reajuste do plano deveria ser 
de 66,11%. Diante disso a UNIMED propôs um reajuste de 45% e 7% no coparticipativo tendo 
negado todas as contrapropostas da APESJF. A mesa apresentou os impactos desses reajustes 
na  atual  tabela  do  Plano  e  considerando  o  valor  médio  de  R$  80,00  recebidos  como 
ressarcimento. A diretoria propôs como encaminhamento uma nova rodada de negociação com 
índice de reajuste de 35% e a autorização para a diretoria que ela conclua a negociação, até o 
teto máximo de 45%, sem nova submissão a assembleia. Após a explanação da mesa foram 
abertas as inscrições tendo destacado-se as seguintes falas oriundas da assembléia: 1) realizar 
uma  campanha  de  esclarecimento  entre  os  professores  sobre  os  procedimentos  para  o 
ressarcimento do plano; 2) que seja cobrado da reitoria que a comissão de saúde efetivamente 
funcione  e  atue  no  momento  da  nova  licitação  bem  como  uma  prestação  de  contas  e  a 
possibilidade de um novo plano da UFJF que incorpore as mesmas vantagens que do plano da 
APESJF-SSind.;  3)  Que  haja  ampla  publicização  do  processo  de  negociação  ocorrido 
destacando os diferenciais do plano da APESJF em relação ao da UFJF que justifica a existência 
e permanência dele. Concluídas as falas o sr. Presidente lembrou que ainda há na justiça uma 
ação que pretende obter o ressarcimento retroativo. Também esclareceu que a oxigenação do 
plano  também  se  dará  pelo  ingresso  de  professores  do  IFSudesteMG  e  lembrou  que  o 
congelamento do plano não foi apenas o da APESJF mas em todo o Brasil. Por fim, informou 
que a assessoria jurídica da APES está estudando o caso e ainda não descartou a possibilidade 
de  uma  ação  na  justiça  questionando  o  índice  abusivo  de  reajuste.  Finalizados  os 
esclarecimentos  procedeu-se  a  votação  e  por  maioria  absoluta  foi  aprovado  os 
encaminhamentos propostos pela  mesa.  Nada mais  havendo a ser  tratado,  o Sr.  Presidente 
agradeceu a presença de todos e, para constar, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai 
assinada por mim. Juiz de Fora, cinco de dezembro de 2012. Clarice Cassab – Secretária Geral 
da APESJF-SSind.
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