CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO PMP® E CAPM® (PMBOK
6ª EDIÇÃO) – PMI RS, AM, SC, RIO E GO

Curso Preparatório PMP® e CAPM®
PMIRS, PMIAM, PMISC, PMIRIO e PMIGO

Curso Preparatório para as provas de Certificação PMP e CAPM.
As inscrições para a turma ONLINE AO VIVO já estão abertas aqui!

Período
09 de setembro de 2020 a 21 de outubro de 2020
Horários
Segundas e Quartas-feiras, das 18h30 às 22h30.
Carga Horária
48 horas
Local
ONLINE AO VIVO - videoconferência via Sympla Streaming

CRONOGRAMA DO CURSO
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Aquisições
Partes interessadas
Simulado

OBJETIVO
O PMI-RS juntamente com o PMI-AM, PMI-SC, PMI-RIO e PMI-GO oferecem
aos seus membros e à comunidade de interessados em Gerenciamento de
Projetos o Curso Preparatório para o Exame de Certificação PMP® – Project
Management Professional baseado na 6ª Edição do PMBOK.

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 à Certificação PMP® e CAPM®.

FORMATO DO CURSO:
Aulas ocorrerão nas Segundas e Quartas das 18h30 às 22h30, realizadas de
forma ONLINE AO VIVO via Sympla Streaming. Ao todo são 48 horas de aula.

CORPO DOCENTE:
Todos os instrutores do curso são Filiados ao PMI-RS e Certificados pelo PMI,
realizando esta atividade como forma de contribuição voluntária à entidade.

O QUE O ALUNO RECEBE:
* Material didático, em .pdf, em língua portuguesa baseadas em todos os
capítulos do PMBOK 6ª Edição.
* Acesso gratuito a simulados com questões para as Certificações PMP e
CAPM.

MATERIAL SUGERIDO:
Recomenda-se a todos os alunos a utilização do PMBOK sexta edição e as
anotações relativas ao seu estudo prévio, de modo a promover um melhor
aproveitamento de todos durante o curso.

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO:
Os alunos que frequentarem o mínimo de 80% das aulas terão direito ao
Certificado de participação no curso.
O certificado de participação poderá ser utilizado para a comprovação das 35
horas de educação recebida, especificamente na área de gerenciamento de
projetos, que é uma das exigências para a submissão do processo de
elegibilidade junto ao PMI.

VALORES:
<Ingressos online com facilidade de pagamento em até 12x>
- Filiados R$ 400,00
- Não Filiados R$ 1.100,00
- Estudantes Não Filiados R$ 900,00

Você já parou para pensar que pode se filiar ao PMI-RS, PMI-AM, PMI-SC,
PMI-RIO ou PMI-GO, pagar o valor do preparatório com o valor de filiado (mais
de 60% 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 aqui e faça as contas você mesmo!

Obs.: Estudantes deverão encaminhar o comprovante de matrícula, juntamente
com o comprovante de pagamento.

OBSERVAÇÕES:
1. Fique atento: o prazo para a inscrição finaliza no dia 09/09, às 12:00.
2. Reservamo-nos o direito de adiar ou cancelar o evento, com a devolução do
respectivo valor pago, de acordo com a política de Inscrições, Reembolso e
Cancelamento descrita abaixo, caso não seja alcançado o número mínimo de
inscritos para realização do curso.
3. Filiados ao PMI-RS, PMI-AM, PMI-SC, PMI-RIO e PMI-GO devem
obrigatoriamente informar o número do PMI-ID na inscrição do evento para
validação dos dados. Inscrições de filiados que não possuírem o PMI-ID
validado serão canceladas.
4. Não haverá devolução da inscrição em caso de não comparecimento.

5. Trocas de titularidade poderão ser realizadas pelo titular da compra. Basta
fazer login na plataforma com o mesmo e-mail utilizado para finalizar a compra
e acessar o menu "Meus ingressos". Em seguida, clique na opção "Trocar
titularidade" e siga os procedimentos indicados na tela. A troca pode ser
realizada apenas uma vez por ingresso e a permissão para alteração estará
disponível até 24 horas antes do início do evento. Dúvidas poderão ser
encaminhadas pelo “Fale com o produtor”, logo abaixo desta descrição.
6. Direito e Uso de Imagem: O evento será documentado por capturas de
imagens na plataforma do Sympla Streaming. Como aluno você concorda
desde já em ceder gratuitamente seu direito de imagem (fotos e vídeos) ao
PMI.
7. O interessado, ao preencher e efetivar o Requerimento de Inscrição pela
internet indica que leu e concorda, mesmo que tacitamente, com as
informações e orientações disponíveis no site.
8. Outras informações podem ser encontradas na Central de Ajuda da Sympla,
veja aqui!

Contatos e dúvidas:
Fone/Fax: (51) 3319-1757 (com Andrea)
Email: secretaria@pmirs.org.br
Site: http://www.pmirs.org.br
CAPM®, PMP® e PMBOK® são marcas registradas do Project Management
Institute, Inc

