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Dúvidas Frequentes

Caso sua dúvida não tenha sido esclarecida
nos itens abaixo, entre em contato conosco
pelo e-mail segurounivali@qhcorretora.br

3 - Se efetuar minha matrícula fora do prazo, terei 
cobertura pelo Seguro Educacional?

O período de cobertura refere-se ao período em que
o estudante está regularmente matriculado e cursando. 
Se a matrícula for efetuada fora do prazo, a cobertura 
se dará somente a partir do período em que a 
matrícula estiver efetivada. O estudante não terá
direito às coberturas do Seguro Educacional
no período em que a sua matrícula estiver 
trancada/cancelada ou em negociação financeira, 
assim como atraso na mensalidade.

4 - O Seguro Educacional tem custo adicional
na mensalidade do curso?

Não.

5 - Em que casos o Seguro Educacional pode ser 
requerido/solicitado/acionado?

a) No caso de morte ou acidente (invalidez 
permanente) do responsável financeiro pelo Seguro 
(quando este não for o próprio aluno). Nesta caso,
a cobertura será de até 5 mensalidades, com valor 
baseado no mês de ocorrência. 

1 - O que é o Seguro Educacional?

É uma garantia que evita a interrupção dos estudos,
caso aconteça alguma eventualidade com o responsável
pelo pagamento das mensalidades. Com esses benefícios,
você fica mais tranquilo para se dedicar à sua formação 
profissional.

2 - Quem tem direito ao Seguro Educacional?

Os acadêmicos matriculados e em dia com as mensalidades, 
nos cursos de Graduação na modalidade presencial e EAD,
os estudantes de Pós Graduação, mestrado e CAU – Colégio 
de Aplicação Univali.
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8 - Quantos anos, no máximo, pode ter o 
responsável financeiro pelo Seguro?

Conforme previsto na apólice de seguro, no momento 
do ingresso do aluno na Universidade, o(s) 
responsável(is) pelo Seguro deverão ter, no máximo,
70 anos de idade incompletos.

9 – Quando inicia a apólice?

Vigência a partir de 01/02/2020 e a vigência individual
a partir da matrícula e início do semestre de acordo 
com o contrato de matrícula.

10 - Após requerer o seguro, o aluno (ou o 
responsável) deve continuar pagando suas 
mensalidades?

Sim, pois trata-se de um requerimento que passará 
pela análise da Cia. seguradora, onde sendo aprovado, 
será indenizado o valor baseado no mês de ocorrência 
referente a cobertura solicitada.

b) Quando o responsável financeiro pelo Seguro está
no auxílio-desemprego. Para essa situação, a cobertura
será de até 5 meses. 

c) No caso de incapacidade física temporária por acidente
ou doença, quando o responsável financeiro pelo Seguro
for profissional liberal ou autônomo. 

d) Quando houver despesas médico-hospitalares do estudante 
no caso de acidente, com limite de R$ 10.000,00.

e) Em caso de Morte ou Invalidez por acidente do aluno, 
indenização de até R$ 10.000,00.

6 - O que faço se precisar utilizar o seguro educacional?

O aluno ou responsável deverá solicitar a lista de documentos 
em caso de sinistro, de acordo com a cobertura a acionar
e enviar scaneado, cópia simples em PDF, para o e-mail 
segurounivali@qhcorretora.com.br

7 – Quem é considerado o Responsável Financeiro?

Será considerado o Responsável Financeiro o indicado no ato 
da matrícula ou na renovação de matrícula semestralmente, 
caso seja alterado o responsável é necessário comunicar
a alteração na secretaria.
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Se estudar na Univali já era bom, agora ficou melhor e mais seguro.


