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NO BRASIL
É TEMPO DE
INVESTIR EM VOCÊ!

Se você trabalha em gerenciamento de projeto é tempo de 
pensar na sua filiação ao Project Management Institute (PMI), 
a maior associação mundial de gerenciamento de projetos. 

O PMI é a entidade que lhe ajudará a aumentar seu 
conhecimento, obter reconhecimento, ampliar sua rede de 
relacionamentos, fazer amigos e muito mais. 

Aprenda mais.  Destaque-se.  Associe-se!

Não é membro do PMI ou não renovou a sua filiação?
Faça agora em http://brasil.pmi.org

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

14 Campus Blvd. 

Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299, USA

atendimentoBrasil@pmi.org 

Coisas boas acontecem quando você se envolve e se 
mantém envolvido com o PMI!



Livros Online Acesso gratuito a centenas de livros sobre gerenciamento de projetos, programas e portfólios 
através do PMI eReads, uma ferramenta online disponível para membros do PMI, onde você pode 
ler livros, pesquisas e muito mais.

Revistas do PMI PM Network®, a revista mensal líder em gerenciamento de projetos que 
contém artigos e informações da profissão. PMI Today®, um 
suplemento mensal que apresenta notícias do PMI e suas comunidades 
ao redor do mundo. O Project Management Journal®, oferece os 
últimos artigos mais recentes e estudos de caso em gerenciamento 
de projetos. 

Os membros do PMI recebem estas publicações gratuitamente em 
formato impresso ou digital.

Comunidades de Prática 
Virtuais do PMI

Assim como você pode pertencer a um capítulo do PMI com base em sua localização geográfica, 
você pode fazer parte de um grupo com base em interesses comuns compartilhados por membros 
de todo o mundo de forma virtual. Estas comunidades virtuais são agrupadas em torno de um 
interesse comum, tais como gestão de risco, o software de gerenciamento de projetos, escritórios 
de projetos, e muitos mais. Compartilhe o seu conhecimento e obtenha ajuda de seus colegas do 
mesmo setor ou área de especialização.

Central de Carreira do PMI Desenvolva sua carreira profissional com a Central de Carreiras do PMI, um local com 
informações e ferramentas para lhe ajudar a crescer profissionalmente. Lá você pode:

 Avaliar o seu nível de conhecimento
 Utilizar o PMI Career Headquarters para contatar um Coach
 Seguir as tendências da profissão através de blogs, podcasts e artigos
 Encontrar oportunidade de emprego
 Fazer parte do grupo do LinkedIn do PMI CareerCentral para compartilhar    
 conhecimento com outros.

Visite www.PMI.org/CareerCentral

Benefícios do PMI em Português para o Brasil

Esperando o quê? Filie-se ao PMI ou renove a sua associação agora mesmo em 
www.PMI.org/Marketplace* e comece a desfrutar destes e outros novos benefícios do PMI para você!

O prestígio de pertencer a maior associação mundial em gerenciamento de projetos. Ao fazer parte do PMI, você 
demonstra aos seus pares e empregadores o seu compromisso com seu desenvolvimento de carreira e com a profissão!

Benefícios para você em Inglês
Se você consegue ler em inglês, adicionalmente pode desfrutar dos seguintes benefícios:

* no menu da direita, selecione "PMI Membership" e "Individual" ou "Estudante". Pressione o botão "adicionar ao carrinho ".

O que é o PMI?
O Project Management Institute (PMI) é uma das maiores associações do mundo de profissionais de gerenciamento de projetos, com meio milhão de membros 
e profissionais certificados em mais de 180 países. É uma organização sem fins lucrativos que advoga em prol da profissão de gerenciamento de projetos com 
padrões e certificações mundialmente reconhecidos, comunidades que compartilham conhecimento, e um extenso programa de pesquisa e oportunidades de 
desenvolvimento profissional. Nosso trabalho global nos torna líderes mundiais nesta estratégica competência organizacional.

O que um capítulo do PMI?
Um capítulo do PMI é uma associação de profissionais sem fins lucrativos local e liderada por voluntários do PMI. Existem muitos capítulos do PMI em diversos 
países do mundo e diferentes cidades do Brasil. 

Como o PMI trabalha na América Latina?
O PMI está trabalhando na AméricaLatina através de dois escritórios virtuais. Um é focado exclusivamente no Brasil e o outro atende aos países de língua 
espanhola. Sr. Juliano Reis, MBA, ITILF, CSM, PMP é o Representante para o Brasil, e faz parte do corpo funcional do PMI Global Operations Center (PMI GOC). Ele 
trabalha com as equipes do PMI, além de seus capítulos e voluntários para melhorar os serviços disponíveis para a comunidade Brasileira do PMI. O PMI começou 
a lançar novos produtos e serviços em Português em 2010 e vai continuar a agregar valor à nossa profissão na região.

Guía PMBOK® em Português

Capacitação

Atendimento ao Cliente em 
Português

Acesso gratuito a versão digital do Um Guia do Conhecimento em 
Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)—Quarta Edição, o 
padrão mundial para a profissão.

O PMI, seus capítulos e seus Provedores Registrados de Educação (R.E.P.s) oferecem capacitação em 
Português na maioria dos estados do Brasil de forma presencial ou remota.

O e-mail AtendimentoBrasil@pmi.org está disponível em Português para responder suas dúvidas 
sobre o PMI ou seus produtos e serviços.

Informativo Brasileiro do PMI 
em Português

O e-Link Brasileiro do PMI é um informativo mensal para os membros 
e profissionais certificados do PMI no Brasil. Receba as últimas notícias 
de gerenciamento de projetos no Brasil e dos capítulos do PMI, calendário de eventos da região, 
informações sobre capacitação e certificações, artigos sobre projetos de sucesso, dica de livro sobre 
gerenciamento de projetos, estatísticas do PMI na região, informações para universidades, e muito, 
muito mais!

Congressos Os capítulos do PMI realizam congressos em diferentes estados do 
Brasil ao longo do ano, contando com palestrantes internacionais e 
nacionais. Muitos ainda recebem o patrocínio do PMI. Lá você poderá 
aprender, relacionar-se com colegas e conhecer pessoalmente os 
voluntários do PMI. 

Website do PMI em Português
Do mesmo modo que o PMI tem o website www.PMI.org em inglês, 
você desfrutará de um portal do PMI com artigos, informações do PMI, 
informações sobre as certificações, associação, produtos e serviços do 
PMI, totalmente em Português http://brasil.pmi.org.

Rede de Contatos Os eventos locais e nacionais do PMI são ótimas oportunidades para você conhecer e relacionar-se 
com novos profissionais. Aproveite e aumente a sua rede de contatos!

Certificações do PMI O PMI oferece as mais importantes e reconhecidas certificações para membros de equipe de projetos 
(CAPM®), gerentes de projetos (PMP®), gerentes de programas (PgMP®), e ainda especialistas em 
gerenciamento de tempo (PMI-SP®) e riscos (PMI-RMP®). Os exames PMP e CAPM podem ser feitos 
em Português.

Capítulos do PMI Os membros do PMI podem se filiar a um capítulo local do PMI para compartilhar seus interesses 
com colegas, aumentar sua rede de contatos profissionais, receber oportunidades de trabalho e 
aumentar o seu conhecimento através de atividades e serviços locais em sua cidade ou estado.

Oportunidade de ser 
voluntário 

Os membros do PMI têm oportunidades de tornarem-se voluntários do PMI e de seus capítulos, 
contribuindo, desta forma, para a profissão e desenvolvendo suas habilidades de liderança, 
gerenciamento de projetos, trabalho em equipe local e distribuída e línguas.

PDUs As Unidades de Desenvolvimento Profissional (PDU) são necessárias para manter algumas 
certificações do PMI. O PMI oferece muitas maneiras para que você obtenha PDUs através dos seus 
capítulos, comunidades virtuais e sua rede de Provedores Registrados de Educação (R.E.P.s).

Descontos para serviços e 
produtos do PMI

Os membros do PMI possuem descontos em:
 Exames de certificação do PMI
 Publicações do PMI, tais como os padrões mundiais de 
 gerenciamento de projetos ou livros que são adquiridos 
 na loja on-line do PMI
 Congressos e seminários organizados pelo PMI e seus capítulos
 Produtos e serviços do PMI


