Memorando Circular nº 001/2019 PROGRAD

Goiânia, 24 de Janeiro de 2019.

Aos(Às) Diretores(as), Coordenadores(as) de Curso e Coordenadores(as) de Estágio
Assunto: Informações sobre a cobertura do seguro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Por meio deste, informamos que desde o dia 31 de dezembro de 2018 estamos sob a
vigência de contrato com nova seguradora. A Empresa chama-se METLIFE, apólice no
82.0015271.
As informações sobre a apólice estão disponíveis no sítio eletrônico da Central de Estágios
e podem ser acessadas pelo link https://prograd.ufg.br/p/14133-seguro-contraacidentes-pessoais. Ainda, a apólice e os procedimentos em caso de sinistro estão
apensados ao final deste memorando.
Ratificamos que a cobertura do referido seguro, em virtude de parecer atual da
Procuradoria Jurídica, abrange somente os estudantes da Universidade Federal de Goiás
que estiverem realizando, de forma regular, o estágio curricular obrigatório e os que
estiverem realizando o estágio não obrigatório, via Edital Interno da UFG.
As planilhas com os dados dos acadêmicos são enviadas à seguradora, mensalmente, até
o dia 15 de cada mês, sendo assim, rogamos especial atenção para que não permaneçam
discentes sem matrícula regularizada em vossas unidades.
Portanto, se, eventualmente algum estudante for iniciar as atividades de estágio
curricular obrigatório antes do período definido no calendário para início dos semestres
acadêmicos, é imprescindível seguir as orientações do memorando 81/2018, que segue
novamente em anexo.
Salientamos novamente que os demais estudantes, em qualquer atividade acadêmica,
não estão sob a cobertura do seguro desde 30/12/17, por determinação do TCU.
Continuamos nossos esforços para reverter esta situação e, assim que obtivermos
sucesso, informaremos a toda a comunidade interessada.
Cordialmente,

Profa. Flávia Aparecida de Oliveira
Pró-Reitora de Graduação da UFG
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