
PASSO 01 

Atentar as datas, só será possível solicitar reembolso a Seguradora em torno de 20 
dias após o término do mês do ocorrido/evento. 

Exemplo: Me machuquei durante as atividades laborais na Udesc em 17 de março, 
logo, só vou conseguir solicitar reembolso a partir de 20 de abril do mesmo ano. 

Durante esse período informar ao Fiscal de Contrato do seu Centro que precisará 
usufruir do seguro. 

O acadêmico deverá ler o Memorial Descretivo para conhecer em até qual valor 
poderá ser reembolsado, depedendo do procedimento. 

 
PASSO 02 

Em qualquer caso o acadêmico deverá acessar o site 
< http://www.genteseguradora.com.br/caso-de-sinistro.php > e fazer o 
preenchimento do formulário. 

 
PASSO 03 

Além disso, será necessário reunir os seguintes documentos, em caso de sinistro, 
para envio à Seguradora: 

• Lista de documentação necessária - Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas 
(DMHO) 

• Documento Aviso de Sinistro DMHO 

• Lista de documentação necessária - Inválidez Permanente Total ou Parcial por 
Acidente (IPA) 

• Documento Aviso de Sinistro IPA 

• Lista de documentação necessária - Morte Acidental 

• Documento Aviso de Sinistro Morte Acidental 

 
PASSO 04 

O envio da documentação à Seguradora é de responsabilidade exclusiva do 
acadêmico interessado. 

O endereço para envio da documentação e contato da Seguradora em caso de 
sinistro é: ANEXO Contato Gente Seguradora 

 
Ainda fiquei com dúvidas, o que fazer? 

Qualquer dúvida quanto ao seguro entrar em contato com o fiscal de contrato do 
seu Centro, conforme lista abaixo: 

• CENTRO Fiscal do Contrato 

• CAV Kelli Ribeiro Folmann 

• CCT Fabiana Larsen Friedemann 

• CEAD Donizete de Souza Bittencourt 

• CEART Milton Freitas Borges 

http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2184/memorial_descritivo_gente_seguradora___pregao_0781_2016.pdf
http://www.genteseguradora.com.br/caso-de-sinistro.php
http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2374/Rela__o_Documento_DMHO_14901929306864.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2374/Rela__o_Documento_DMHO_14901929306864.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2374/AVISO_DE_SINISTRO_DESPESAS_MEDICAS_14901930574803.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2374/Rela__o_Documento_INVALIDEZ_ACIDENTE_14901931425572.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2374/Rela__o_Documento_INVALIDEZ_ACIDENTE_14901931425572.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2374/AVISO_DE_SINISTRO_INVALIDEZ_ACIDENTE_SEM_TEXTO_149019319798.docx
http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2374/Rela__o_Documento_MORTE_ACIDENTAL_14901932576955.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2374/AVISO_DE_SINISTRO_MORTE_14901932790487.pdf
http://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/2374/Contato_e_Endereco_da_GENTE_Seguradora_149019334092.pdf


• CEAVI Poliana Rossi Schafer Reblin 

• CEFID José Elias Sumar Neto 

• CEO Edlamar Kátia Adamy 

• CEPLAN Fernanda Spitzner 

• CERES Daniel Vidal Reis 

• CESFI André Brito Salustiano 

• ESAG Maurício Santos Küster 

• FAED Ronan Nocetti Tormena 

• REITORIA Douglas Contini Smielewski 

 


