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Portal da Unemat – site da PRAE
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Linhas temáticas (norteadoras)



Quatro pilares
da assistência à proatividade

• Bolsas

• Auxílios

• Inclusão

Assistência

• Aprendizado

• Ações

• Inventividade

Inovação
• Ambientes

• Sustentabilidade

• Integração

Convivência

• Rede de 
Solidariedade 
Unematiana

Solidariedade





Seguro Acadêmico
PREVISUL

www.previsul.com.br

segurados@previsul.com.br

Código da Seguradora: 519-3

SUSEP AP: 10.006089/99-21

APÓLICE

Apólice: 
555.82.9.00000288

Vigência:

SEGURO

ACIDENTE PESSOAL*

Documentação exigida

Riscos excluídos

REEMBOLSO*

http://www.previsul.com.br/
mailto:segurados@previsul.com.br




Seguro Acadêmico – acidente pessoal

É o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente 
externo, súbito, involuntário, violento, causador de lesão 
física, que, por si só e independente de toda e qualquer 
causa, tenha como consequência direta a morte ou a 
invalidez permanente total ou parcial do Segurado ou 
torne necessário o tratamento médico, observando-se que:



Acidente Pessoal – incluso

a) o suicídio, ou a sua tentativa (...) legislação em vigor;
b) os acidentes decorrentes da ação da temperatura do ambiente ou 
influência atmosférica (...) em decorrência de acidente coberto;
c) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;
d) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros;
e) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da 
coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por 
fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.



Acidente Pessoal – exclui-se
a) as doenças (...) desencadeadas ou agravadas, ressalvadas as infecções, 
estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado 
em decorrência de acidente coberto;
b) as intercorrências ou complicações consequentes da realização de 
exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos (...);
c) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por 
esforços repetitivos ou micro traumas cumulativos (...)
d) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou 
assemelhadas, como "invalidez acidentária", nas quais o evento causador 
da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por 
acidente pessoal.



www.previsul.com.br/segurado

http://www.previsul.com.br/segurado


www.previsul.com.br/segurado

http://www.previsul.com.br/segurado


Comunicar o Sinistro
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S Check-list

previsul.com.br/
segurado

Relação de documentos 
(simples, 
autenticados , 
reconhecimento de 
firma)

Fo
rm

u
lá

ri
o

s Aviso de Sinistro

Declaração de Filhos e 
de Vida Marital (por 
terceiro)

Autorização de 
Pagamento

G
ar

an
ti

as Morte Acidental (MA) 
R$ 8.000,00

Invalidez Permanente 
Total ou Parcial por 
Acidente (IPA)
R$ 8.000,00

Despesas Médicas 
Hospitalares e 
Odontológicas (DMHO)  
R$ 4.000,00

Auxilio Funeral 
R$ 3.500,00

https://www.previsul.com.br/segurado
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Programa de Assistência Estudantil - PAE

Alimentação • Auxílio

Moradia • Auxílio

Eventos • Auxílio



Bolsas – Extensão, IC e Cultura

Extensão
• Unemat

• Fapemat

Iniciação 
Científica

• Unemat

• Fapemat

Cultura • Unemat



Bolsas e Monitoria Voluntária

FOCCO

PIBID e 
Residência 
Pedagógica

Estágio

Tutoria

Monitoria 
Voluntária
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• Promovidos
Eventos

• Como chegam ao Câmpus?

• Parcerias
Transporte

• Alunos com deficiência

• Atendimentos realizados
Deficiência



•Quantas?

• Serviços 

Empresa 
Júnior

•Quantas?

• Serviços
startup

• Empresas conveniadas

• Parcerias
Estágios
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• Centros de lazer (entorno)

• Lazer (câmpus)
Lazer 

• Espaços de convivência

• Experiências
Convivência

• Empresas

• Profissionais
Parceria
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• Repúblicas, kitnets, etc.

• Experiências diferenciadas
Alojamento

• Cantinas

• Parceria com restaurantes
Alimentação

• Empresas

• Profissionais
Parceria
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•DCE e CAs

•Como está a 
organização

DCE

•Como se organizam

• Interação com DCE
Atléticas
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Fórum Local Polos Central

Observatório Virtual Pesquisa

Rede
Iniciativa 
Privada

Acadêmicos Unemat



Voluntários
Certificação

Rede

Empresa

Alimentação 
solidária

Alojamento 
solidário

Acadêmico

Ação 
extensionista

Unemat

Apoio 
financeiro e 

logístico

Objetivo: 
Propiciar 
benefícios aos 
acadêmicos em 
vulnerabilidade 
socioeconômica



1ª ação
Revitalização dos 

banheiros dos 
câmpus

Rede

Acadêmicos 
de 

Arquitetura

Projeto

DCEs

Execução

Unemat

Apoio 
financeiro e 

logístico



Para apresentar a 
Equipe da PRAE, 
vamos apresentar 
OS SINAIS
da Língua de Sinais para 
cada cargo...

Esta é uma 1ª ação para 
dar início aos 
professores de inclusão. 
Isso será possível com a 
presença da professora 
Priscila Henkemaier
(professora de Libras).













Unemat integra 
desde 15/05/2017

• Oficinas

• Seminários

• Congressos

Ensino

• Núcleos

• Comissões

• Grupos de estudo

Pesquisa
• Cursos

• Programas 

• Projetos

• Atividades

Extensão

• Denúncias

• Reclamações

• Comissões

Gestão
• Respeito à 

diversidade

• Cultura da paz e dos 
direitos humanos

Convivência 
Comunitária

http://portal.unemat.br/index.php?pg=site&i=proec&m=cultura


Unemat –
Atividades

Clínica de Direitos Humanos e Meio Ambiente

Educação Indígena

Centro de Referência em Direitos Humanos

Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania

Centro de Referência em Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos, 
Inovação Social e Cidadania Professora Lúcia Gonçalves

Projeto de Extensão Saúde Mental



Vídeo [https://youtu.be/b-twcVfyEhw]

Cintya Leocádio Dias Cunha
Diretora de Gestão de Cultura e Direitos Humanos

https://youtu.be/b-twcVfyEhw
https://youtu.be/b-twcVfyEhw


PRAE – uma pró-reitoria para 
chamar de minha!

prae@unemat.br fb.com/unemat.prae
praeunemat


