
Parceiros,
A Cemig reuniu todos os protocolos indispensáveis para a 
prevenção da saúde do seu time em um único treinamento, que já 
está disponível também para colaboradores de sua empresa. 

A realização do treinamento é obrigatória, como forma de garantir 
que todos receberam as informações sobre como devem se prevenir 
e mitigar riscos de transmissão da Covid-19 nos ambientes de 
trabalho.

E atenção: o treinamento “Protocolos de Saúde” passará a ser 
exigido formalmente, como um dos documentos de saúde e 
segurança a ser anexado ao Sistema GESET. Serão considerados 
como documentos comprobatórios para fins de evidência:
• Certificado emitido pela UNIVERCEMIG;
• Certificado emitido pela contratada contendo o conteúdo 

programático e carga horária mínima equivalente a do 
treinamento disponibilizado pela Cemig sobre os Protocolos de 
Saúde e o respectivo Termo de Responsabilidade Sanitária de 
cada empregado, devidamente validados pelo RT da empresa.

Cabe ressaltar que os documentos acima deverão ser postados no 
GESET.

O prazo máximo para concluir o treinamento e também registrar os 
documentos que comprovam a sua realização no GESET é até o dia 
26 de agosto de 2020, impreterivelmente. Após essa data, medidas 
administrativas, tais como, restrição de acesso aos sistemas 
corporativos, bloqueio de faturas, dentre outros, serão tomados, 
de acordo com Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 
e da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19), decretada pelo Ministro de 
Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto 
na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a finalidade de 
prevenção contra a COVID-19.
 
Cabe ao empregador, através de seu Responsável Técnico, 
comprovar a ação de eficácia do treinamento com a respectiva 
alocação de evidência dentro do Sistema GESET, garantindo 
assim que os todos os colaboradores estão devidamente  
instruídos quanto aos Protocolos de Saúde conforme determina 
a Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020 - http://www.
in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-
de-2020-262408085

O treinamento “Protocolos de Saúde” estará disponível de forma 
gratuita na plataforma https://univercemig.cemig.com.br/ead , a 
partir de 20/07/2020. 

• Para uma melhor navegação na plataforma, utilize o Google 
Chrome ou o Firefox.

• Para acessar ao curso, faça sua auto inscrição, cadastrando: 
nome completo,  e-mail e senha.

• Após a visualização e leitura de todo o conteúdo do curso, 
aproveitamento de 60% na avaliação e o aceite ao “Termo de 
Responsabilidade Sanitária” será gerado automaticamente o 
Certificado de Conclusão. 

• Para dúvidas, envie e-mail para ead@cemig.com.br   com a 
descrição detalhada da solicitação. 

Como se inscrever?

Dicas importantes:
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