Parceiros,

O aterramento temporário instalado durante os trabalhos no SEP - Sistema Elétrico de
Potência, possui uma importância significativa na proteção dos trabalhadores durante estas
atividades e tem por finalidade minimizar as consequências de um acidente elétrico, caso
ocorra e, para auxiliar na absorção do conteúdo deste procedimento que é muito importante
para todos que trabalham no SEP, a Cemig preparou o curso ASTA gamificado.
Embora os jogos, em um primeiro momento, tenham sido criados para entreter as pessoas,
logo percebeu-se que o engajamento criado por eles poderia ser usado diretamente para
estimular e motivar processos de aprendizagem — o que gerou o conceito de gamificação.
Em um contexto corporativo, isso não poderia ser diferente.
“Gamificar” um treinamento corporativo significa fazer o uso da dinâmica ou mecânica dos
jogos para engajar os colaboradores em um contexto de aprendizado, tornando a experiência
mais produtiva e prazerosa.
Imagine dois cenários: um treinamento no qual os colaboradores são introduzidos ao
conteúdo de forma maçante e outro em que os funcionários contam com a oportunidade de
absorver o conhecimento de maneira mais leve e eficiente. Qual deles lhe parece mais
apropriado?
Um dos principais benefícios da gamificação nos treinamentos corporativos é o fato de que
os jogos possibilitam a construção de um ambiente livre e estimulante para o aprendizado,
permitindo que o colaborador possa também tomar suas decisões e utilizar suas habilidades.
A realização do treinamento é obrigatória para todos os empregados que atuam em atividades
no SEP, como forma de garantir que todos receberam as informações sobre como devem se
prevenir e mitigar riscos nos ambientes de trabalho.
E atenção: o treinamento "ASTA GAMIFICADO - Módulo I" também será exigido formalmente,
como um dos documentos de saúde e segurança a ser anexado ao Sistema GESET, como foi
o Protocolos de Saúde 1 e 2, disponibilizados em 2020 e 2021.
Serão considerados como documentos comprobatórios da realização:
a) A cópia do certificado do treinamento obtido junto ao Portal da UniverCemig.
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b) Na impossibilidade do item “a”, deverá ser postado o certificado emitido pela empresa
parceira no mínimo semelhante ao emitido pela UniverCemig, devidamente assinados pelo RT
e participante;
IMPORTANTE!
Além da postagem no GESET, para gerar conformidade e baixa manual no sistema da
UniverCemig, as empresas parceiras que optarem pela opção "b)", “deverão" enviar a lista
com
os
nomes
dos
participantes
ao
e-mail
da
equipe
do
Suporte
UniverCemig: ead@cemig.com.br
Obs.: A lista de presença em papel timbrado da empresa contendo data, local, horário de
início e término do treinamento, nome, CPF, matrícula (se houver) e assinatura do empregado
participante, além da assinatura do RT da empresa e responsáveis pelo treinamento, com
devido nº de registro do profissional ao respectivo Conselho de Classe (Exemplo: CREA etc.),
conteúdo programático e carga horária.
O prazo máximo para concluir o treinamento e registrar os certificados que comprovam a sua
realização no GESET é até o dia 25 de agosto de 2022, impreterivelmente. Após essa data,
medidas administrativas, tais como, restrição de acesso aos sistemas corporativos, bloqueio
de faturas, dentre outros, serão tomados, com a finalidade de garantir a segurança para toda
a Força de Trabalho.
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 todos os colaboradores estão devidamente instruídos quanto aos procedimentos
previstos para atuar no SEP.
Como se inscrever no curso ASTA Gamificado?
Acesse o link https://univercemig.cemig.com.br/mod/page/view.php?id=5972 e solicite a
sua inscrição.
Caso você já esteja inscrito no curso ASTA Gamificado?
Passo 1: Acesse o curso através do link:
https://univercemig.cemig.com.br/course/view.php?id=434 com os seus dados de acesso
(Usuário: CPF (somente números) e a senha cadastrada)
Passo 2: Caso tenha esquecido a sua senha, clique no endereço
https://univercemig.cemig.com.br/login/forgot_password.php e informe o seu e-mail
cadastrado para receber o link através do qual cadastrará uma nova senha.
Caso tenha alguma dificuldade, por favor, contatar nosso suporte através do chat online ou
e-mail: ead@cemig.com.br
Para assuntos relacionados ao GESET, favor entrar em contato com a equipe do GESET,
através do e-mail rh/st@cemig.com.br
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