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COMO É O CURSO?

Prepare-se para passar no exame de Certificação PMP do PMI, com a orientação de quem mais
aprovou profissionais no Brasil e com o melhor material didático do mundo, o Kit PMP Rita
Mulcahy, usado por dezenas de milhares de profissionais há mais de 25 anos.

Você fará parte de um Grupo de Estudos Dirigido por nós, utilizando a metodologia de estudos
e material original da RMC, a empresa da Rita Mulcahy.

Também terá acesso a diversos conteúdos como: Encontros Ao Vivo com um facilitador, Plano
de Estudos detalhado. Grupo no Whatsapp, Orientação para Elegibilidade e muito mais.

Nota: Este não é um curso acelerador. Se você tem mais pressa, considere fazer o Programa
completo com o curso oficial da Rita Mulcahy através da Projectlab, que é a área de Projetos da
P-LAB, representante exclusivo da RMC no Brasil há 15 anos.
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POR QUE FAZER ESSE CURSO?

Ser PMP significa dizer ao mercado que você é um ou uma Profissional de Projetos com
bagagem, tendo pelo menos 4.500 horas de experiência e passou por um exigente exame de
certificação. Também vai chamar a atenção de empresas que buscam segurança e pessoas
capacitadas para lidarem com projetos mais complexos. Ser PMP é uma forma de valorizar
muito o seu currículo e chamar a atenção para as melhores oportunidades do mercado de
trabalho. Se você tem o que é necessário para ser PMP, seja PMP!

OBJETIVOS DO CURSO

 Livro PMP EXAM PREP, da Rita Mulcahy, 10ª edição: totalmente alinhado com o exame PMP
2021, com informações valiosas para gerentes de projetos do mundo real, com exercícios,
centenas de questões, jogos, dicas, erros mais comuns. Unanimidade mundial desenvolvido pela
RMC, empresa da Rita Mulcahy. 100% Online, em Português. Licença de uso por 6 meses.

 Simulador Online de Exame PMP FasTrack: o mais usado para preparação ao exame, com mais
de 1.600 questões atualizadas, em Inglês/Português. Licença de uso por 6 meses.

 FlashCards HotTopics: cards de perguntas e respostas, cobrindo os principais conceitos e
tópicos quentes para o exame. Online. Licença de uso por 6 meses. Em Português.

 Encontros Ao Vivo: 6 encontros quinzenais Online Ao Vivo de 2 horas com um especialista, para
realizar exercícios, orientar e tirar dúvidas dos conceitos cobertos no material didático. Cada
encontro é focado em determinados capítulos do livro e, desta forma, você pode ler os capítulos
no ritmo do grupo e consolidar o conhecimento nos encontros.

 Plano de Estudos detalhado para fazer o exame em até 4 meses. O ciclo de encontros leva 3
meses e segue uma ordem detalhada no Plano de Estudos que montamos para você. É o
caminho das pedras, dado por quem mais aprovou PMPs no Brasil!

 Campus: Acesso a um moderno ambiente do online, exclusivo para nossos alunos, o Campus
Virtual P-LAB.

 PMP Master Club: ambiente de apoio com dicas sobre o exame, a elegibilidade, filiação ao PMI,
como utilizar o material didático da RMC e do PMI e como fazer o exame. Contém vídeos e
biblioteca de recursos.
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 Elegibilidade PMP: dentro do PMP Master Club temos um ambiente online especialmente para
os nossos alunos, com todas as informações e dicas, inclusive com vídeos, orientando passo a
passo sobre como qualificar para o exame e não ter sua qualificação rejeitada ou gastar mais
tempo que o necessário.

 GP EAD: acesso por 6 meses ao GP EAD, curso de 35 horas que serve como requisito de
educação em GP para o exame e aborda todos os processos do PMBOK 6º edição, válido para o
exame 2021.

 Garantia: se não passar no exame na primeira tentativa, você poderá voltar a participar do
Grupo de Estudos Dirigido por até mais 3 meses, tendo apenas que manter seu material didático
válido pelo período, podendo renovar a licença diretamente na RMC.

 Passou? Você ganha alguns presentes da P-LAB: ganha uma Caneca exclusiva só para
certificados; Entrará no Hall da Fama do nosso site, junto com milhares de outros PMPs; Pode se
qualificar para ganhar um curso gratuito de outros programas da P-LAB e assim receber seus
primeiros PDUs; Terá um ano de acesso gratuito ao MINDS, nossa comunidade fechada de
educação continuada, com um acerva de 250+ eventos gravados nos últimos 5 anos, todos com
direito a certificado e PDUs.

PARA QUEM ESSE CURSO É INDICADO

• Formação acadêmica de quatro anos (de bacharel ou equivalente);

• Mínimo de 36 meses (nos últimos oito anos) de experiência no gerenciamento de projetos;

• Mínimo de 4.500 horas liderando atividades de gerenciamento de projetos;

OU

• Diploma de ensino médio (ensino médio ou equivalente);

• Mínimo de 60 meses (nos últimos 8 anos) de experiência no gerenciamento de projetos;

• Mínimo de 7.500 horas liderando atividades de gerenciamento de projetos.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Primeira Sessão Inaugural

 Boas-vindas aos alunos
 Apresentação do plano de estudos
 Apresentação do ambiente
 Apresentação dos instrutores e dos alunos
 Apresentação do material didático

Segunda Sessão Ao Vivo

 Capítulo 1: Dicas Tricks of the Trade para estudar para este exame;
 Capítulo 2: Estrutura;
 Capítulo 3: Processos e Domínios

Terceira Sessão Ao Vivo

 Capítulo 4: Integração;
 Capítulo 13: Partes Interessadas;

Quarta Sessão Ao Vivo

 Capitulo 5: Escopo;
 Capítulo 6: Cronograma;

Quinta Sessão Ao Vivo

 Capítulo 7: Custos;
 Capítulo 8: Qualidade;
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Sexta Sessão Ao Vivo

 Capitulo 9: Recursos;
 Capítulo 10: Comunicação;

Sétima Sessão Ao Vivo

 Capítulo 11: Riscos;
 Capítulo 12: Aquisições;
 Capítulo 14: Dicas para passar no exame PMP na primeira vez.

SMEs (Subject Matter Expert):

Roberto Pons - CEO | P-LAB, Consultor, Professor

Mestre em Gerenciamento de Megaprojetos pela Universidade de Oxford, Inglaterra,
Engenheiro Eletrônico com especialização em Ciência da Computação pela Princeton University,
EUA, com MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV, certificado como PMP pelo PMI,
coach certificado pelo Instituto Internacional de Coaching. Atua como empresário, palestrante,
professor e consultor de projetos. Autor e revisor técnico de artigos, desenvolvedor voluntário
de novos padrões de GP como o Guia PMBOK, o padrão de Riscos do PMI e a norma de Gestão
de Projetos da ISO 21.500 junto à ABNT. Foi professor de pós-graduação em Gerenciamento de
Projetos da FGV, COPPEAD e UFRJ, e atual responsável acadêmico pelos cursos e produtos da
RMC – Rita Mulcahy oferecidos pela P-LAB no Brasil.

Sueli Marquet - Consultora e Professora

Engenheira civil com pós-graduação em Gestão Corporativa e Análise de Sistemas, com
experiência em análise de negócios, processos, desenvolvimento de metodologias de
gerenciamento de projetos e implementação e coordenação de PMOs nas áreas Financeira,
Tecnologia de Informação, Construção Naval e Petróleo & Gás. Consultora, Instrutora e SME na
Projectlab, Professora universitária, certificada PMP, PMI-SP (Scheduling Professional) e ITIL.
Autora do capítulo de Gerenciamento de Escopo do livro “Guia profissional de Gerenciamento
de Projetos”, e revisora técnica do livro “MSProject 2003”.


