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Introdução 

Em 2019, a EPE completou 15 anos de existência. A empresa foi criada para dotar o setor energético 

brasileiro de uma instituição altamente qualificada e de perfil essencialmente técnico, voltada a 

pensar no planejamento, no longo prazo e de forma integrada, em regime permanente, com as 

ferramentas, bases de dados, metodologias e, sobretudo, com um quadro multidisciplinar de 

profissionais capaz de dialogar de igual para igual com qualquer instituição de energia 

internacionalmente renomada. Ademais, a imparcialidade, a integridade e o espírito público são 

notáveis marcas, que, por isso mesmo, fazem da EPE um ator estratégico num setor complexo em 

que habitam múltiplos interesses. 

 

A EPE é dotada de um corpo profissional de elevada qualificação e singular experiência.  O presente 

programa visa o compartilhamento dessas experiências com a sociedade, ao viabilizar a colaboração 

entre pesquisadores no desenvolvimento de projetos de pesquisa que estejam em andamento, ou a 

ponto de serem iniciados. 

 

Elegíveis 
 
Aplica-se exclusivamente a Pós-Graduandos que já sejam bolsistas.  
 
Não se aplica remuneração, a qualquer título, por parte da EPE, ao pós-graduando que esteja 
realizando estudos e pesquisas na Empresa. 
 

Áreas e Linhas de estudo aplicáveis 
 
Todas as áreas da Empresa de Pesquisa Energética, nas linhas de estudo e pesquisa a seguir 
definidas, entre outras que sejam de interesse institucional para a EPE:  
 

a) energia elétrica - geração, distribuição, transmissão, armazenamento;  

b) petróleo, gás natural e seus derivados;  

c) carvão mineral;  

d) fontes energéticas renováveis;  

e) eficiência energética;  

f) gestão do conhecimento;  

g) tecnologia da informação e comunicações.  

 

Etapas a serem seguidas para a solicitação 

 
 

Instituição acadêmica

•Manifestação de 
interesse na realização 
do intercâmbio

EPE

•Avalia a demanda e 
formaliza, conforme 
convêniencia e interesse, 
a sua aceitação

Pós-Graduando

•Assina Termo de 
Responsabilidade e 
Confidencialidade
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a) manifestação de interesse na realização do intercâmbio: 
  

A entidade acadêmica interessada, submete formalmente ao Diretor da EPE, cuja área 
atua na linha de negócio de interesse, uma proposta de desenvolvimento do estudo ou 
pesquisa pretendidos, indicando: 

» as atividades que serão desenvolvidas,  

» as informações pertinentes ao pós-graduando,  

» o tempo estimado de realização do estudo ou da pesquisa e de permanência do pós-
graduando na EPE,  

» as informações relativas ao orientador e  

» o motivo da escolha da EPE para sediar o intercâmbio.  

 
b) avaliação e formalização, pela EPE, da conveniência e interesse:  

 

O Diretor da EPE, responsável pela área objeto de interesse de realização do intercâmbio, 
analisa a solicitação e emite Ofício para a entidade acadêmica, informando sobre a 
concordância ou não com a realização do intercâmbio. 

 

Durante a permanência na EPE 
 
O Pós-Graduando terá como interlocutor, profissional da EPE designado para esta interface, bem 
como facilitar o acesso às informações na área de estudo ou de pesquisa necessárias à realização 
do trabalho.   Inexiste vínculo trabalhista ou de subordinação hierárquica do Pós-Graduando com a 
EPE. 
 

Responsabilidades do Pós-graduando 
 

» Prestar todas as informações e documentação requeridas pela EPE sobre o estudo ou 
pesquisa objeto do intercâmbio proposto;  

» Observar as regras de acesso as informações da EPE e demais procedimentos relacionados 
a sua permanência nas dependências da Empresa;  

» Assinar o Termo de Responsabilidade e Confidencialidade, no qual assume o compromisso 
de sigilo e restrição da divulgação das informações a que tiver acesso, salvo com autorização 
expressa da EPE, bem como registrar o reconhecimento de que as atividades desenvolvidas 
são estritamente de cunho acadêmico do projeto proposto e desobrigam a EPE dos aspectos 
trabalhistas porventura decorrentes;  

» Assinar o Termo de Compromisso do Código de Ética, Conduta e Integridade da EPE;  

» Submeter previamente à EPE as informações/dados constantes dos trabalhos desenvolvidos 
e registrar a respectiva nota de crédito nos trabalhos decorrentes das atividades 
desenvolvidas no âmbito da empresa;  

» Disponibilizar para a EPE cópia do trabalho acadêmico em meio físico e eletrônico.  

 

 
 
Em caso de dúvida faça sua consulta pelo e-SIC: https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br   

https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br

