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 CLASSIFICAÇÃO: RESERVADO 

PÓS-GRADUAÇÃO  
Substitui a IP-7.10, 

de 10/10/2017 
1. FINALIDADE 
 

1.1 Esta Instrução estabelece critérios e procedimentos para participação de empregados 
ocupantes de cargos do Plano Universitário - PU em cursos de pós-graduação com coparticipação da 
Cemig nos custos. 
 
Notas:  1. Em caso de revogação ou alteração de instrução normativa ou similar referenciada neste 
documento, deve-se considerar o dispositivo legal que venha substituí-la ou complementá-la. 
 
        2. Em caso de extinção de órgão da Cemig ou externo referenciado neste documento, deve-se 
considerar o que o substituir. 
 
 
2.  CRITÉRIOS 
 

2.1 A decisão sobre a coparticipação da Companhia nas despesas dos cursos de pós-graduação 
deve obedecer às diretrizes empresariais e à Política de Gestão de Pessoas da Cemig e deve constar no 
Plano de Desenvolvimento Individual do empregado. 

 
2.2 Os cursos de pós-graduação incluídos neste programa devem ter uma carga horária mínima 

de 360 (trezentos e sessenta) horas. 
 
2.3 Anualmente a Diretoria Executiva definirá as áreas de conhecimento para as quais haverá 

coparticipação da Cemig, em função das prioridades estabelecidas na Planejamento Estratégico. As 
áreas de conhecimento e o percentual de coparticipação serão divulgados anualmente pela Gerência de 
Provimento e Desenvolvimento (DGP/PD). 
 

2.4 A coparticipação depende da existência de verba orçamentária específica para custear os 
programas, nos exercícios financeiros correspondentes aos pagamentos dos cursos. 

 

2.5 O pagamento da coparticipação da Cemig será feito por meio de reembolso. 
  
2.5.1 Excepcionalmente, podem ser firmados contratos de prestação de serviços educacionais 

entre a Cemig e a instituição de ensino para turmas fechadas. Nesse caso, a Cemig efetuará os 
pagamentos de sua coparticipação diretamente aos prestadores contratados. 

 
2.6 São requisitos para inclusão do empregado no programa de pós-graduação:  

 
a) Estar a mais de 05 (cinco) anos para adquirir direito à aposentadoria pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS ao final da pós-graduação, considerando a data prevista pela instituição de ensino 
para sua conclusão. 

b) Não estar participando de outro curso em andamento ou, se já estiver concluído, não haver 
pendência de documentação (Trabalho de Conclusão de Curso - TCC e certificado de conclusão) a ser 
encaminhada para DGP/PD. 
 

2.7 A realização do curso deve ser, preferencialmente, fora do horário de expediente do 
empregado. 
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2.8 O trabalho de conclusão do curso (monografia, dissertação ou tese) deve estar diretamente 
relacionado a tema de interesse da Cemig e ter o formato de projeto, com a possibilidade de aplicação 
prática na Companhia. A análise do tema será feita pela DGP/PD, em conjunto com a gerência do 
empregado. 
 
 
3.  PROCEDIMENTOS 

 
3.3 A área deverá preencher os formulários “Solicitação de Programa de Capacitação e 

Desenvolvimento com Coparticipação” - R-1850 (Anexo 1) e Termo de Compromisso - R-1007 (Anexo 
2), este último assinado pelo empregado, e encaminhar para a DGP/PD por e-mail.  

 
3.3.1 O conteúdo programático do curso e a proposta comercial da instituição de ensino devem 

ser incluídos na mensagem.   
 
3.4 A DGP/PD avaliará a adequação do curso às áreas de conhecimento aprovadas pela Diretoria, 

ao cargo, atribuições do empregado e da área onde está lotado, providenciará as aprovações no 
formulário R-1850 e enviará e-mail para a área e para o aluno com o formulário aprovado. 
 

3.5 O empregado é responsável por negociar, realizar sua inscrição e efetuar os pagamentos junto 
à instituição de ensino.  

 
3.6 Para solicitar o reembolso dos valores pagos, o empregado deverá cadastrar pedido no 

Sistema de Finanças e Tesouraria (SFT) acessível pelo caminho: Serviços Corporativos, Finanças e 
Tesouraria, Reembolso (Empregado, Conselheiro, Fornecedor/Contratado e MOT), anexando os 
seguintes documentos: 

a) Formulário “Solicitação de Programa de Capacitação e Desenvolvimento com 

Coparticipação” - código R-1850 aprovado. 

b) Formulário Termo de Compromisso - código R-1007 (Anexo 2), assinado pelo empregado. 

c) E-mail de comunicação da inclusão do empregado no programa de Pós-Graduação enviado 

pela DGP/PD. 

d) Cópias dos recibos ou boletos de pagamento do curso. 
 
3.7 A solicitação deverá ser aprovada pelo gerente do empregado e a área na qual ele está lotado 

será responsável pelo gerenciamento e processamento dos reembolsos. 
 
3.7.1 O reembolso das despesas será realizado por meio de crédito em conta bancária do 

empregado, conforme procedimentos do Sistema SAP.  
 
3.7.2 O coletor de custo a ser utilizado para o reembolso será informado no e-mail citado no 

subitem 3.4. 
 

3.7.3 Não serão reembolsadas despesas relativas a: 
 

a) taxas de remarcação ou de provas/exames decorrentes de ausências ou reprovação; 

b) cobranças adicionais por atraso de pagamento, trancamento de disciplinas e/ou outras; e 

c) taxas de emissão/registro de diplomas. 
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3.7.4 Somente serão passíveis de reembolso as despesas datadas a partir da aprovação do 

processo, conforme subitem 3.4. 
 
3.8 Ao término do curso, o empregado deverá encaminhar, imediatamente após a conclusão, 

cópia física ou em meio digital do Certificado de Conclusão do curso à DGP/PD, para atualização de 
seu histórico no sistema.  

 
3.9 O empregado é responsável por enviar, à Biblioteca da Cemig, um exemplar do trabalho de 

conclusão do curso em meio digital, no mesmo padrão exigido pela instituição de ensino, para compor 
o acervo técnico da Companhia.  

 
3.9.1 Se a instituição de ensino não exigir a elaboração do trabalho de conclusão do curso, o 

participante poderá substituí-lo por um artigo acadêmico contendo, no mínimo, a seguinte estrutura: 
título, resumo, introdução, métodos utilizados, resultados e conclusão. A análise do tema será feita pela 
DGP/PD, em conjunto com a gerência do empregado. 

 
3.9.2 O empregado autoriza a Biblioteca da Cemig a utilizar seu trabalho de conclusão do curso 

ou o artigo acadêmico para fins de interesse corporativo, podendo divulgá-lo e repassá-lo aos 
empregados da Cemig. 

 
3.10  O empregado se compromete a participar de Programas de Treinamento, na condição de 

multiplicador, visando transmitir os conhecimentos adquiridos para outros empregados. 
 
 
4.  TERMO DE COMPROMISSO 
 

4.1 O empregado deve assinar o “Termo de Compromisso”, Anexo 2, assumindo:  
 

4.1.1 O ressarcimento integral das despesas pagas pela Cemig, nos casos de: 
 

a) desistência do curso, salvo casos respaldados por questões impeditivas de saúde do empregado, 
devidamente avalizadas pela Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho (DGP/ST); 
 

b) reprovação no curso; 
 

c) não entrega do trabalho de conclusão do curso na instituição de ensino e da respectiva cópia 
da Biblioteca da Cemig, ou do artigo acadêmico; 

 

d) trabalho de conclusão de curso ou artigo acadêmico não estar diretamente relacionado a tema 
de interesse da Cemig, conforme avaliação da DGP/PD e gerência do empregado; 

    
e) desligamento da Companhia durante o curso. Nesse caso, o ressarcimento será feito por meio 

de desconto, quando do acerto de quitação final do empregado. 
 

4.1.2 O ressarcimento escalonado das despesas pagas pela Cemig, no caso de desligamento da 
Companhia, até 03 (três) anos contados a partir da data de conclusão do curso, de acordo com o “Termo 

de Compromisso”, anexo 2. 
 
4.1.3 O ressarcimento integral das despesas pagas pela Cemig inclui demais despesas 
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eventualmente autorizadas para realização do curso. 
 

 
5  DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

5.1 Em todos os trabalhos desenvolvidos durante o curso, incluindo o trabalho de conclusão, os 
empregados devem respeitar os critérios estabelecidos nas Instruções IC-44: Divulgação de 

Informações Corporativas e IC-45: Classificação e Tratamento das Informações da Cemig.  
 
 
 
 
 
GERÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO E REMUNERAÇÃO - DGP/OR  
 
 
 
 
Anexos:  
 
1. Formulário “Solicitação de Programa de Capacitação e Desenvolvimento com Coparticipação”, 

código R-1850  

2.  Formulário “Termo de Compromisso”, código R-1007  
 

CABE À GERÊNCIA DE PROVIMENTO E DESENVOLVIMENTO  
DE PESSOAS (DGP/PD)  MANTER PERMANENTE 
CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS TERMOS DESTA INSTRUÇÃO 
E OS PROCEDIMENTOS VIGENTES. 


