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O Instituto Federal do Tocantis (IFTO) conta com seguro para seus estagiários em situações de 
estágio obrigatório e não obrigatório.

INFORMAÇÕES GERAIS

Grupo segurado: Estagiários do IFTO

Nome da Seguradora: SEGUROS SURA S/A 

Número da Apólice: 2000326 

Vigência da apólice: De 10/03/2019 a 10/03/2020 

Corretora: HEMB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

Setor responsável no IFTO: Coordenação de Prospecção de Estágio e Apoio a Egressos 
/PROAE*

*Contatos no final do manual

Quem é coberto pelo seguro? 
São cobertos pelo seguro os estagiários da instituição em casos de acidente. As unidades

do IFTO enviarão mensalmente lista de estagiários para serem incluídos no seguro.

O seguro cobre casos de doenças? 
Não. O seguro não cobre doenças já preexistentes ou adquiridas posteriormente por via

infecciosa, não infecciosa, psicológica ou outra que não enquadre em acidente.

Quando o estudante/estagiário está coberto?
O estagiário está coberto durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, garantindo os riscos

relativos às atividades profissionais e extraprofissionais. 

GARANTIAS DO SEGURO
As situações de recebimento de garantias (indenização e reembolso) do seguro são: 

• Morte  Acidental  (MA) inclusive  por  agentes  biológicos  ou  reagentes  químicos:
Garantindo aos dependentes (pessoas livremente indicadas pelo segurado) o pagamento
do capital segurado individual contratado para essa cobertura em caso de morte, em caso
de falecimento do segurado decorrente de acidente pessoal coberto pelo seguro. Valor: R$
10.000,00 (dez mil reais); 

• Invalidez  Permanente  Total  ou  Parcial  por  Acidente  (IPA) inclusive  por  agentes
biológicos  ou  reagentes  químicos:  Garantindo  ao  próprio  segurado,  em caso  de  uma
Invalidez Permanente Total por Acidente, o pagamento de uma indenização limitada ao
valor do capital Segurado Contratado, caso haja perda, redução ou impotência funcional
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definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, em virtude de lesão física causada
por acidente pessoal coberto, mediante comprovação de laudo médico e desde que tais
lesões  sejam  insuscetíveis  de  reabilitação  ou  recuperação  pelos  meios  terapêuticos
disponíveis no momento de sua constatação, exceto decorrente de risco excluído. Valor:
R$ 10.000,00 (dez mil reais);

• Despesas médicas Hospitalares e Odontológicas (D.M.H.O): Garantindo o reembolso
das  despesas  médicas  hospitalares  e  odontológicas  incorridas  no  tratamento  sob
orientação  médica,  em  consequência  direta  de  acidente  pessoal  coberto,  dentro  do
período  de  cobertura  da  apólice  e  desde  que  iniciado  nos  30  (trinta)  primeiros  dias
contados do acidente,  até  o limite  do Capital  Segurado Contratado para esse serviço.
Valor: até R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Como acionar

Nos casos de recebimento de garantias, o estudante segurado ou responsável legal deve seguir os
procedimentos abaixo:

1. Ligar para telefone de atendimento de sinistro de seguro da Sura pelo número 3003-7727
ou 0800 704 9399 escolher a opção 3;

2. Informar ao atendente o CPF, CNPJ do IFTO (10.742.006/0001-98), número da apólice
(2000326) e um relato do acontecido;

3. Providenciar os documentos solicitados pelo atendente para abertura do sinistro;

4. Anotar o número do registro do atendimento telefônico e o número de rastreamento da
documentação enviada por correios;

5. Enviar cópia digital da documentação enviada à Seguradora, com o número do registro
do  atendimento  telefônico  e  o  número  do  protocolo  dos  correio  para  o  e-mail
<cpeae.reitoria@ifto.edu.br >.

LISTA DE SEGURADOS

A Lista de Segurados. A PROAE atualiza periodicamente a lista de estagiários junto à
seguradora.  As unidades do IFTO deverão enviar mensalmente lista de estagiários para serem
incluídos no seguro.

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DO IFTO (PROAE) 

Contatos: cpeae.reitoria@ifto.edu.br 
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