Aos Srs.
Servidores, Aposentados e Pensionistas da Universidade Federal de Uberlândia
Aliança Administradora de Planos de Saúde, empresa licitada pelo MEC, oferece aos servidores,
aposentados e pensionistas da UFU seus planos de Saúde (em anexo) nacionais e locais, cujos valores são
estabelecidos por faixa etária.
Período de Adesão: De 16 de março a 15 de abril de 2016
Locais: Centros de Convivência do Santa Mônica e Umuarama
Horário: 08 às 17 horas
Vigência para utilização do plano: a partir de 01 de maio de 2016
PALESTRAS: A Aliança Administradora apresentará informações sobre os planos de saúde conforme
cronograma abaixo:
Campi

Data

Horário

Local

Umuarama

15 de março

14h – 16h

Anfiteatro 2A

Santa Mônica

16 de março

9h – 11h

Anfiteatro 3Q

Monte Carmelo

17 de março

9:30 – 11:30

Sala de reunião 1A 104

Patos de Minas

17 de março

14h – 16h

Palácio dos CristaisSala 301

FACIP

18 de março

9:30h – 11:30

Auditório 3 Bl B

IMPORTANTE:
Os servidores que optarem pelos planos de saúde oferecidos pela Aliança Administradora no período
estipulado terão condições especiais de cumprimento da carência, exceção feita a partos e doenças pré
existentes.
Para os usuários que aderirem ao plano UFU/ALIANÇA no período entre 16/03/2016 e 15/04/2016, o
pagamento da primeira mensalidade será parcelado em 3 vezes, sendo que a primeira parcela vencerá no
segundo dia útil de maio de 2016 (débito em conta ou consignação em folha de pagamento) e coincidirá com
a mensalidade do plano UFU/UNIMED.
A segunda parcela da primeira mensalidade será cobrada no segundo dia útil de junho de 2016 (débito em
conta ou consignação em folha de pagamento) e coincidirá com a mensalidade normal do mês de junho de
2016 do plano UFU/ALIANÇA e também com a última mensalidade do plano UFU/UNIMED.
A terceira parcela da primeira mensalidade vencerá no segundo dia útil de julho de 2016 (débito em conta
ou consignação em folha de pagamento) e coincidirá com a mensalidade normal do plano UFU/ALIANÇA.
Neste caso o subsídio não será pago para os dois planos.
Para evitar que o servidor não fique descoberto entre o final da cobertura do plano UFU/UNIMED com o
início da cobertura do plano UFU/ALIANÇA, os usuários deverão cancelar o plano da UFU/UNIMED até o
dia 15/04/2016 (cobertura até 30/04/16) e aderirem ao plano UFU/ALIANÇA até a mesma data (início da
cobertura em 01/05/16).
Obs: No momento os planos de saúde já existentes entre a UNIMED/ADUFU e a UFU/UNIMED
Uberlândia não sofrerão nenhuma alteração. Bem como os ressarcimentos dos plano de pessoa física e
o plano odontológico da Uniodonto.
Para conhecer a Aliança Administradora acesse o site: https://www.aliancaadm.com.br/web/
O simulador de adesões estará disponível.
Para conhecer os planos de saúde oferecidos pela Aliança Administradora acesse o site da PROGEP
http://www.progep.ufu.br/topico/tags/saude-suplementar

