PREPARATÓRIO PMP SERRA 2019
UCS - Bloco V Sala 302A - Caxias do Sul/RS
17 de agosto de 2019, 08h30 - 05 de outubro de 2019, 17h30min

CRONOGRAMA DO CURSO:
17/08 Manhã

Introdução, Papel do GP e Ética

17/08 Tarde

Integração

24/08 Manhã

Escopo

24/08 Tarde

Tempo

31/08 Manhã

Riscos

31/08 Tarde

Aquisições

14/09 Manhã

Recursos Humanos

14/09 Tarde

Comunicação

28/09 Manhã

Custos

28/09 Tarde

Qualidade

05/10 Manhã

Partes Interessadas

05/10 Tarde

Revisão Final

PÚBLICO ALVO:
Este curso é destinado a profissionais que queiram se aprimorar nas áreas de
conhecimento de gestão de projetos, mas também é voltado a candidatos que
já possuem os pré-requisitos de elegibilidade para prestar os Exames PMP e
CAPM, visando às Certificações PMP® e CAPM®.

FORMATO DO CURSO:
Aulas aos Sábados, das 8h30 às 17h30min, realizadas de forma presencial nas
dependências do UCS em Caxias do Sul/RS. Ao todo são 44 horas de aula.

CORPO DOCENTE:
Todos os instrutores do curso são filiados ao PMIRS e Certificados PMP pelo
PMI, realizando esta atividade como forma de contribuição voluntária à
entidade.
O QUE O ALUNO RECEBE:
* Apostilas em língua portuguesa baseada em todos os capítulos do PMBOK 6ª
Edição.
* Acesso gratuito ao simulado online PMTOTAL, com 1000 questões para as
Certificações PMP e CAPM.
* Coffee break manhã e tarde;
MATERIAL SUGERIDO:
Recomenda-se a todos os alunos a utilização do PMBOK sexta edição e das
anotações relativas ao seu estudo prévio, de modo a promover um melhor
aproveitamento de todos durante o curso.
Os alunos que frequentarem o mínimo de 80% das aulas terão direito a um
Certificado de participação no curso.

** Não haverá reposição de aulas em turmas futuras.

VALORES:
<Ingressos online com facilidade de pagamento em até 10x>
Filiados R$ 1100,00
Não Filiados R$ 1500,00
Estudantes Filiados R$ 990,00
Estudantes Não Filiados R$ 1310,00
<Valores para pagamento à vista via depósito bancário>
Filiados R$ 1010,00
Não Filiados R$ 1.390,00
Estudantes Filiados R$ 910,00
Estudantes Não Filiados R$ 1.200,00

Você já parou para pensar que pode se filiar ao PMIRS, pagar o valor do
preparatório com o valor de filiado (R$400,00 de desconto), e ainda
usufruir de todos os demais descontos e benefícios que a filiação oferece
(incluindo as provas de certificação + guia PMBOK Grátis)?
Acesse: www.pmirs.org.br/filiacao e faça as contas você mesmo!
Obs.: Estudantes deverão encaminhar o comprovante de matrícula, juntamente
com o comprovante de pagamento.
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITOS (com desconto):
(Somente para pagamentos à vista)
Banco Banrisul
Agência: 0100
Conta Corrente: 06.258.592.0-6
Razão Social: Seção Rio Grande do Sul Brasil do Project Management Institute
CNPJ: 04.595.012/0001-67

OBSERVAÇÕES:
1. A inscrição será efetivada após a confirmação do pagamento.
2. Para pagamentos via depósito bancário e transferências o comprovante
deverá ser encaminhado via e-mail para secretaria@pmirs.org.br
ou eventos.serra@pmirs.org.br
3. Após a confirmação do pagamento o participante receberá um link para
realizar o preenchimento da inscrição.
4. Horário das aulas: 8h30min às 12h – 13h30min às 17h30min (haverá
intervalo para coffee break e almoço).
5. Local das aulas: Sala a definir – UCS (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130).
6. Estacionamento: gratuito no local

Contatos e dúvidas:
Fone/Fax: (54) 999673821 (Felipe) | (54) 991207531 (Vinícius)
E-mail: secretaria@pmirs.org.br ou eventos.serra@pmirs.org.br
diretoria.serra@pmirs.org.br
Site: http://www.pmirs.org.br

CAPM®, PMP® e PMBOK® são marcas registradas do Project
Management Institute, Inc.

