
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PROAF N.º011/2005 
 
 

ASSUNTO:  Seguro de acidentes pessoais coletivos à servidores da UEL 
em período de viagem à serviço da Instituição . 

 
 
 A Pró-Reitoria de Administração e Finanças/Diretoria 
de Material procedeu Licitação, mediante Convite - Edital n.º 138/2005-PROAF/DM, 
para contratação de seguro de acidentes pessoais coletivos (SEGURO VIAGEM) à 
servidores da UEL à serviço da Instituição . Após julgamento das Propostas de 
Preços, foi julgada vencedora a Empresa CENTAURO SEGURADORA S/A.,  inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ-MF sob o n.º 42.516.278/0001-66, 
estabelecida à Alameda Julia da Costa, 205 – Alto São Francisco - Curitiba (PR),. A 
Contratada, Contrato Administrativo n.º 198/2005-PROAF/DA, nomeou como preposto 
(corretor) o Sr. Alan Francisco Milano, representante da Empresa SEQUÓIA 
CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/S LTDA ., inscrita no CNPJ-MF 
sob o nº 04.457.223/0001-33, estabelecida a Rua Guilherme da Motta Correia, 3679-W 
– Jardim Shangri-la -Londrina (PR), Fone (43) 3027.8031 – FAX (43) 3027.8018. 
 
 Considerando a necessidade de orientar a todas 
Unidades/subunidades e demais Órgãos da Universidade, sobre a concessão do 
benefício de seguro de acidentes pessoais a todos os servidores da UEL, em período 
de viagem a serviço da Instituição;  
 
 Considerando a necessidade de padronização dos 
pedidos de inclusão de servidores na Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais 
Coletivos; 
 
 O Pró-Reitor de Administração e Finanças, no uso de 
suas atribuições legais, 
 

INSTRUI: 
 
 I - Todos os responsáveis pelo controle de autorização 
e concessão de ressarcimento de despesas com alimentação, pousada e passagens a 
servidores da UEL, ficarão encarregados de emitir comunicado de viagens à 
CENTAURO SEGURADORA S/A.,  através do "CARTÃO SEGURO"  (modelo anexo e 
à disposição na página da PROAF - www.uel.br/proaf  - Download). 
 
 II - A solicitação de inclusão de servidor, em período de 
viagem, na apólice de Seguro de Acidentes Pessoais coletivos deverá ser feito através 
de impresso próprio: "CARTÃO SEGURO",  devidamente preenchido 
datilografado/digitado, ou em letra de forma, por e xtenso, sem RASURAS , 
entregue na Divisão de Apoio Administrativo da Diretoria Administrativa da PROAF, 
com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data de viagem, e assinalado: FAX 
TRANSMITIDO: "NÃO" . 
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 III - Em caso excepcional, em ocorrendo a viagem "de 
última hora", os servidores responsáveis deverão preencher o "CARTÃO SEGURO"  e 
transmitir via FAX para o n.º (043) 3027.8018, para SEQUÓIA CORRETORA E 
ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/S LTDA ., Empresa responsável pela 
administração da Apólice, no horário comercial - das 08:00 às 18:00 horas, de Segunda 
a Sexta feira. 
 
 IV - Quando ocorrer a transmissão do "CARTÃO 
SEGURO"  via FAX, assinalar no campo: FAX TRANSMITIDO:  "SIM" , e o servidor 
responsável deverá entregá-lo, em mãos, na Divisão de Apoio Administrativo da 
Diretoria Administrativa da PROAF, juntamente com o Relatório Individual de 
Transmissão , no prazo máximo de 01 (um) dia, subsequente à data de transmissão do 
FAX. 
 
 V - Em ocorrendo o início da viagem em dias de um 
mês com término no outro mês (subseqüente ou não), deverá ser preenchido, sob 
responsabilidade do servidor, um cartão para cada mês , sob pena do seguro não 
cobrir os dias de viagem de mudança de mês. 
 
 VI - Em caso de Viagens Internacionais cópia da 
SOLICITAÇÃO DE LICENÇA , devidamente autorizada, deverá acompanhar o 
"CARTÃO SEGURO" . 
 
 VII - Em caso de CANCELAMENTO  de viagem, o 
servidor responsável deverá comunicar a PROAF/DA/DAA, através do ramal 4474, com 
Wilson Rainho , José Henrique ou Alvaro Barreto, para que o "CARTÃO SEGURO"  
seja cancelado. 
 
 VIII - A vigência deste Contrato é de 01 de dezembro 
de 2005 a 30 de novembro de 2006 . 
 
 IX - A presente Instrução de Serviço entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a 
Instrução de Serviço PROAF nº 019/04. 
 
 Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Diretoria 
Administrativa da PROAF, ramais: 4474. 
 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 21 de novembro de 2005. 

 
 
 
 
 

MOACYR EURIPEDES MEDRI 
PRO-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
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CENTAURO SEGURADORA S/A – FONE (41) 3019.0080 – FAX 3232-2773 
SEGURO PERÍODO DE VIAGEM - UEL 

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA À LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS  
SEQUÓIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/S L TDA 

FONE (43) 3027.8031 – FAX 3027.8018 
CORRETOR: ALAN FRANCISCO MILANO - FONE: (43) 8402.8319 

MORTE ACIDENTAL  
 
 • Formulário Comunicado de Morte preenchido APENAS  pelo reclamante; 

• Certidão de óbito do segurado; 
• Acidente de Trânsito : Boletim de Ocorrência 
• Acidente de Trabalho : C.A.T. – Comunicado de Acidente de Trabalho 
• Homicídio; Suicídio; Afogamento e afins : Peças principais do Inquérito Policial (sendo o principal o depoimento dasnto das testemunhas); 
• Laudo do Exame Cadavérico (IML) com respectivos exames complementares; 
• Caso o segurado seja o condutor do veículo, encaminhar Carteira Nacional de Habilitação. 
• RG/CPF do segurado. 

 
 Caso o beneficiário seja: 

• Cônjuge: Certidão de Casamento, juntamente com RG e CPF do mesmo; 
• Filhos: Certidão de Nascimento ou Casamento, juntamente com, se os mesmos forem menores de 21 anos, RG e CPF do responsável 

sobrevivente. Caso sejam órfãos e menores de 21 anos, será necessário Termo de Tutela. 
• Pais: Certidão de Nascimento da vítima, juntamente com RG e CPF de seus pais; 
• Para os demais casos (herdeiros legais), a documentação será exigida conforme o grau de parentesco apresentado. 

 
OBS.: Caso o acidente ocorra fora do território nacional, a documentação é a mesma, necessitando no entanto, que seja traduzida (por 
tradutor oficial) no consulado do país em questão. 
 
 
INVALIDEZ POR ACIDENTE  
 
 • Formulário Prova de Invalidez (DSI 142-0), preenchido pelo segurado e pelo médico; 

• Acidente de Trânsito : Boletim de Ocorrência 
• Acidente de Trabalho : C.A.T. – Comunicado de Acidente de Trabalho 
• Caso o segurado seja o condutor do veículo, encaminhar Carteira Nacional de Habilitação; 
• RG/CPF do segurado; 

 Ressaltamos que nos casos de Invalidez, quanto mais documentos nos sejam enviados, maior será a precisão no cálculo da Invalidez, assim sendo 
gostaríamos que fosse anexado ao processo laudo de exames realizados, tais como: Raio-X e respectivo laudo, ultra-sonografia, ressonância 
magnética, tomografia computadorizada, etc... 
 
 
 

DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES POR ACIDENTE 
 
 • Formulário Assistência Médica (DSI 174-3) preenchido pelo segurado e pelo médico; 

• Acidente de Trânsito : Boletim de Ocorrência 
• Acidente de Trabalho : C.A.T. – Comunicado de Acidente de Trabalho; 
• Caso o segurado seja o condutor do veículo, encaminhar Carteira Nacional de Habilitação. 
• RG/CPF do segurado. 
• Original da nota fiscal do hospital/clínica contendo relação discriminativa dos materiais, medicamentos e demais itens componentes da conta 

hospitalar/clínica. 
• Recibos individualizados dos pagamentos efetuados a cada um dos membros da equipe médica, contendo atuação do médico (clínico, 

cirurgião, auxiliar, anestesista, etc), nome da cirurgia, nome do paciente e data do atendimento/procedimento. Deve constar também nome do 
médico, assinatura, CRM e CPF. 

• Notas fiscais de farmácia devem vir acompanhadas da respectiva receita médica. 
• Exames realizados (Rx, Ressonância, Ultrassom, etc) devem vir acompanhados do respectivo laudo médico,  

 
 Caso o acidente ocorra no exterior, poderá ser substituído por declaração do médico desde que conste: 

• Nome do paciente e data do primeiro atendimento médico; 
• Diagnóstico da doença ou das lesões diretamente produzidas pelo acidente que determinou o acidente; 
• Doenças ou lesões pré-existentes relacionadas ou não com a doença ou trauma que determinou o atendimento; 
• Tipo de tratamento realizado com respectivas datas (inclusive cirurgias);  
• Descrição de complicações intercorrentes, se houverem;  
• Dados do médico: nome, endereço, telefone p/ contato, carimbo e assinatura. 

 
OBS.: TODA CÓPIA ENCAMINHADA DEVE SER DEVIDAMENTE AUTENTICADA. 


