CONTRIBUIÇÃO

STATUS

JUSTIFICATIVA

Em avaliação

Não há tempo suficiente de mudar o
processo para esse ano. Essa sugestão será
avaliada para o próximo ano.

Fui um dos certificados na edição de 2016, e gostaria de sugerir uma alteração no
processo de renovação da certificação.
Hoje, quem deseja renovar a certificação deve fazer uma prova a cada 4 anos. Tenho
notado a falta de interesse, de quem tem a certificação, de renová-la desta forma.
A minha sugestão é que o processo de continuidade da certificação seja feito da mesma
forma que o PMI faz com suas certificações, ou seja, anualmente o profissional
certificado deve participar de atividades de desenvolvimento profissional (participação
em treinamentos, eventos, etc) para manter a credencial.
Analisando a minuta da ementa, sugiro a retirada do seguinte item:

Não acatada

Sendo a Abraceel uma parceira na
realização desse processo e seu código de

Código de Ética, Conduta e Compliance da Abraceel
· Dispositivos do Estatuto Social aplicáveis (Código de Ética)
· Regimento Interno do Comitê de Ética
A mesma não é mais responsável pela certificação.
3) Formação preços no ACL e de tarifas no ACR
A parte da tarifa do ACR deste item do programa trata da visão geral da tarifa e sua
composição. Possivelmente este tema deve fazer parte da certificação, por um motivo
muito relevante, que reside no começo da análise de um consumidor de energia que
pertence ao ACR e pretende migrar para o ACL.
Para tomar a decisão se migrar ou não, ele deve comparar as despesas que ele possui no
ambiente cativo em relação as despesas totais no livre. Para isso é importante que o
operador do mercado de energia elétrica conheça não apenas a tarifa do cativo, mas
também os elementos que influenciam na composição do valor final a ser pago no ACR.

Parcialmente acatada

Essa resolução já faz parte da ementa.
Vamos considerar essa sugestão no
momento de elaborar as questões da
prova.

Por exemplo, o operador precisa saber que há uma demanda a ser contratada, que o
limite de ultrapassagem é de 5%, que a tarifa de ultrapassagem é o dobro da tarifa
normal, que existem postos horosazonais como opção no ACR, que existe limite para
fator de potência, sobre cobrança de impostos, dentre outros aspectos que estão
estabelecidos na REN 414/2010. Portanto sugiro incluir esses aspectos na ementa.
vii. Tolmasquim, Maurício. Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro – Rio de Janeiro:
Synergia, 2011.
Poderia colocar como referência a segunda edição deste livro que é de 2015
Sugestão de inclusão de bibliografia
Gostaria de sugerir a inclusão de uma referência bibliográfica

Acatada

A última versão encontrada foi de 2014.
Referência atualizada.

Em avaliação

Como a edição é de 2012, vamos fazer uma
avaliação ao longo desse ano e verificar se
está atualizado. Após essa avaliação,
estudaremos a inclusão desse material no
próximo ciclo.

Acatada

O material de referência foi atualizado.

Nery, Eduardo (Organizador). Mercados e Regulação de Energia Elétrica - Rio de Janeiro Editora Interciência, 2012.
V. Visão Geral das operações da CCEE
O documento que consta no link do conteúdo do programa requer diversas atualizações,
conforme descrito abaixo:
- Os slides 7, 8 e 9 precisam de atualização do mapa do SIN, bem como atualizar a
capacidade instalada do sistema elétrico
- O slide 22 precisa ser atualizado pelo fim dos requisitos de tensão e data de ligação
elétrica. Como a prova será no segundo semestre de 2019, recomendo que já esteja com
a regra que estará vigente nesta época do limite de 2,5 MW para o consumidor livre
- Slide 23: atualizar gráfico
- O slide 30 deve contemplar as novas regras de leilões A-4, A-6, etc.
- No slide 43 vale incluir que o funcionamento da CCEE não é apenas coberto pela
contribuição associativa, mas também por emolumentos de serviços cobrados, como por
exemplo a adesão, bem como também deve ser considerada a contrapartida do agente
liquidant
- Atualizar o valor de referência do slide 49
- Atualizar exemplo do slide 50
- Atualizar limites do PLD do slide 64
- No slide 69 poderia ser incluído o MVE no calendário

