N. Ref: DO/048/2019

Maputo, 23 de Julho de 2019

Assunto: Curso de Preparação à certificação PMP®- Project Management Professional

Exmos Senhores,
A EXI está a organizar uma formação de preparação à certificação PMP® (Project
Management Professional Certification) do Project Management Institute - PMI, que é das
certificações mais prestigiadas e relevantes na área da Gestão de projectos, sendo uma
das mais procuradas mundialmente.
Com mais de 850.000 profissionais certificados em mais de 200 países, a certificação
PMP® é a credencial com maior reconhecimento para a prática da profissão de gestão de
projectos. A obtenção da certificação PMP® é uma etapa essencial para profissionais que
pretendam seguir uma carreira em gestão de projectos.
A nossa proposta visa preparar os candidatos para a passagem à primeira tentativa nesta
certificação. Para se preparar para o exame PMP® o candidato tem 2 hipóteses, autoestudo ou fazer um curso PMP®. Dada a dificuldade do exame PMP®, achamos
recomendável que os candidatos optem por assistir a um curso de preparação para a
certificação PMP® em sala. Além disso, com esta formação os candidatos estariam a
cumprir com um dos requisitos para se candidatar ao exame PMP® é ter 35 horas de
formação em gestão de projectos.
Queiram encontrar em anexo o plano do curso proposto, bem como as condições para a
realização do mesmo.

Com os nossos melhores cumprimentos,

Marisa Balas
Directora de Operações

Avenida Mártires da Machava no. 1050,
Telefones: 21 490 480 / 82 3175720 / 84 3175720
Email: info@exi.co.mz
www.exi.co.mz

BEST PMP®
EXAM PREPARATION
DURAÇÃO: 5 DIAS (40 HORAS DE CONTACTO – 35 PRESENCIAIS + 5
ONLINE)
Este curso, anteriormente designado Accelerated PMP® Exam Prep Course foi
desenvolvido pela RMC Learning Solutions (anteriormente designada RMC Project
Management), empresa de renome internacional, tendo como fundadora e directora a
mais conhecida especialista em Certificação PMP® no mundo, Rita Mulcahy, que tem
ajudado dezenas de milhares de pessoas a passar no exame ao longo dos últimos 20
anos. Esta experiência é comprovada tanto pela sua metodologia de ensino
diferenciada como pelo seu material didáctico que é o mais vendido e utilizado no
mundo inteiro. Vários chapters do PMI® em todo o mundo recomendam este curso.
É um curso de aprendizagem acelerada desenvolvido para o ajudar a preparar-se para o
Exame PMP® e obter ao mesmo tempo uma melhor compreensão sobre a gestão de
projectos. Foi concebido para que se passe o mínimo de tempo necessário em sala e para
reduzir o seu tempo de estudo pós-formação de centenas de horas para menos de 60.
O objectivo é que, em sala, o foco esteja nas principais dificuldades do aluno, ajudando-o
a descobrir o que ele necessita de estudar individualmente após o curso e até à data do
exame. Embora não tenha como objectivo a formação profissional, vai certamente
ensiná-lo a tornar-se um melhor gestor de projectos.
O curso usa técnicas de formação exclusivas que incluem jogos, exercícios e outras
técnicas para o ajudar a entender - NÃO DECORANDO - os conceitos necessários para
passar no exame PMP®.
Os formandos deste curso irão ter uma redução de 70% do tempo de estudo pós-curso,
quando comparado com as metodologias de formação tradicionais.
Cada formando recebe uma licença de acesso ao web site Jumpstart, um exemplar do
livro “PMP® Exam Prep – Rita’s Course in a Book for Passing the PMP® Exam”,
uma licença de acesso via cloud ao software de simulação de exame “PM Fast Track
for the PMP® Exam”, um exemplar do “Hot Topics PMP Exam Flashcards” e ainda
um dossier contendo diverso material de estudo complementar.

DESTINATÁRIOS
Este é um curso indicado para quem já têm uma base conceptual forte sobre gestão de
projectos, ou seja, para aqueles que já frequentaram anteriormente cursos de formação,
de pós-graduação ou até mesmo um Master em Gestão de Projectos.
Recomendamos que, antes de frequentar este curso, reveja o material dos cursos
anteriormente frequentados e releia o “PMBOK® Guide” para relembrar os principais
conceitos.
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O curso é obrigatório para todos os que pretendam passar no exame de certificação PMP ®
– Project Manager Professional do PMI®, destinando-se exclusivamente às pessoas que já
apresentaram a sua candidatura à certificação PMP® e/ou estão em vias de o efectuar.

PRÉ-REQUISITOS
Este curso pressupõe que os formandos cumprem com os requisitos de elegibilidade para
a candidatura à certificação PMP® conforme definidos pelo PMI®, bem como já dispõem
do necessário conhecimento do “A Guide to the PMBOK ® – Project Management Body of
Knowledge”.

OBJECTIVOS GERAIS
O curso Best PMP® Exam Preparation tem como objectivo geral preparar os candidatos
para a realização com sucesso (e à primeira tentativa) do respectivo exame de
certificação.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
No final deste curso de formação os participantes serão capazes de:
 Preparar a sua candidatura à certificação PMP®;
 Reconhecer as suas lacunas nas áreas de conhecimento da gestão de projectos
descritas no “A Guide to the PMBOK® – Project Management Body of Knowledge”;
 Conhecer detalhadamente o tópico da Responsabilidade Profissional e a sua
importância para o sucesso na realização do exame;
 Identificar e compreender os tipos de questões incluídas no exame;
 Implementar um plano de estudo para realizar o exame de certificação PMP® com
sucesso.
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CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO
MODALIDADE DE FORMAÇ ÃO
 Formação Presencial em Sala
 e-Learning
FORMAS DE ORGANIZAÇÃ O
Este curso de formação pode ser realizado nos seguintes formatos:


Individuais



Inter-empresas



Intra-empresa, com um mínimo de 10 participantes.

VALOR
Este curso de formação tem o custo de 1.525 USD (excluindo o IVA), de acordo com a
seguinte descriminação:


Formação: 1050 USD



Recursos Materiais e Pedagógicos (Kit do Formando): 450 USD



Lanches (2 por dia): 25 USD

O valor deverá ser pago até ao dia 30 de Agosto de 2019, dada a necessidade de
importação dos recursos materiais e pedagógicos.
O curso precisa de um mínimo de 5 formandos para ser realizado, e no máximo 16
formandos.

DATAS DE REALIZA ÇÃO
O curso tem a duração de quatro dias úteis, das 09:00 às 17:00 horas, com interrupção
de 1 hora para o almoço.
Datas: 23, 24, 26, 27 e 30 de Setembro de 2019.
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RECURSOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS
A cada formando será disponibilizado:
 um exemplar do livro “PMP® Exam Prep –
Rita’s Course in a Book for Passing the PMP®
Exam” de Rita Mulcahy;
 uma licença Cloud do software de simulação
de exame “PM Fast Track for the PMP®
Exam” de Rita Mulcahy;
 um exemplar dos “Hot Topics PMP Exam
Flashcards”, de Rita Mulcahy;
 um dossier contendo diverso material de
estudo completar;
 acesso JumpStart ao web site da RMC Project
Management para preparação do curso;
O web-site Jumpstart inclui os seguintes tópicos:


Auto-avaliação sobre alinhamento dos seus conhecimentos de gestão de projectos
com o PMBOK®;



Revisão dos processos de gestão de projectos;



Dicas sobre como calcular folgas;



Revisão dos conceitos de diagrama de rede e das técnicas de compressão de
calendário;



Ajuda extra com os conceitos de Procurement;



O que esperar da formação em sala.

Os formandos, sempre que possível, deverão fazer-se acompanhar de computador
pessoal portátil para a realização dos exercícios práticos e simulações de exame, bem
como do seu exemplar do “A Guide to the PMBOK® – Project Management Body of
Knowledge”.

Curso de Formação Refª RDS009, Best PMP® Exam Preparation ~ 5 ~

BEST PMP®
EXAM PREPARATION
PROGRAMA DO CURSO
CONTEÚDO PROGRAMÁTIC O
 Visão geral do exame
o

Como estudar e elaborar um plano de estudos;

o

Dicas para memorizar fórmulas;

o

Dicas para ajudá-lo a entender como as questões são criadas;

o

Dicas para reduzir o tempo de estudo;

o

Dicas para realizar o exame;

o

Dicas para identificar lacunas e falhas no seu conhecimento de gestão de
projectos;

o

Razões pelas quais as pessoas não passam no exame e como assegurar-se
que não comete os mesmos erros;

o

Exercícios para ajudar a entender, fixar e contextualizar a informação que
precisa saber, incluindo as indesejadas fórmulas;

o

Entendendo os PMI - ismos.

 Programa detalhado
o

Estrutura e framework para a gestão de projectos

o

O Standard da Gestão de Projectos

o



Projectos e Gestão de Projectos



O Ciclo de Vida de um projecto



O Papel do Gestor de Projecto



Grupos de Processos da gestão de projectos

As 10 àreas de Conhecimento da gestão de projectos


Gestão da Integração



Gestão do Âmbito



Gestão do Calendário



Gestão de Custos



Gestão da Qualidade



Gestão de Recursos



Gestão das Comunicações
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Gestão de Riscos



Gestão das Compras e Aquisições



Gestão dos Stakeholders



Responsabilidade Profissional e Social

o

Exercícios Práticos

o

Realização de Simulação Parcial

o

Next-Steps: Plano de Trabalho/Estudo rumo ao sucesso na 1ª
tentativa de exame

Ao longo do curso, os participantes realizam mais de 20 jogos pedagógicos, exercícios
práticos específicos e simulações de perguntas de exame permitindo-lhes aplicar
os Conhecimentos do PMBOK® revistos num cenário análogo ao da realização do
exame, sendo de destacar:
o

Rita’s Life Cycle Cards game;

o

Imagine It into Reality

o

Detailed Project Management Process Exercise

o

HR Roles Game

o

Incentives Exercise

o

Scavenger Hunt Exercise

o

Quicktest Review Exercise

o

Quality Management Tools Exercises

o

Fill the Gaps Exercise

o

Hot Topics Game

o

Gap Hunt Game

o

PMI-isms Exercise

o

Organizational Structure Exercise

o

Practice Download Sheet Exercise

o

100-question PMP simulation

o

Why Did I Get a Question Wrong? Exercise

o

How to Study after the PMP Exam Prep Class

o

entre muitos outros
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METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
O curso usa técnicas de formação exclusivas que incluem jogos, exercícios e outras
técnicas para ajudá-lo a entender - NÃO MEMORIZAR - os conceitos necessários para
passar no exame PMP®.
A metodologia formativa é focada na identificação e preenchimento das lacunas (gaps) no
seu conhecimento, o que é essencial para acelerar o processo de aprendizagem de
maneira rápida e eficiente. Os formandos saem do curso sabendo exactamente o que não
sabem e em que precisam focar-se para priorizar o estudo pós-formação e ser bem
sucedido no exame. Os formandos deste curso irão ter uma redução de 70% do tempo de
estudo pós-curso, quando comparado com as metodologias de formação tradicionais.
No final da formação, todos os Participantes são convidados a preencher um questionário
de avaliação qualitativa e o Formador a elaborar o respectivo relatório de avaliação da
acção.

CREDIBILIDADE
A RDS – REFLEXO DE SABERES é uma empresa acreditada como Global R.E.P
(Registered Education Provider) do PMI (Project Management Institute), o que
significa que foi aprovada nos rigorosos padrões de qualidade do PMI®. Os nossos cursos
são registados e constam no directório oficial do PMI®, conferindo PDU´s da categoria A a
todos aqueles que frequentem as nossas acções de formação.

A RDS – REFLEXO DE SABERES está nomeada, em exclusividade, como “Authorized
Training Provider” para Portugal, Angola e Moçambique pela RMC Project Management,
Inc., empresa da reconhecida mundialmente Rita Mulcahy.
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NOTAS IMPORTANTES


Se já possui a certificação PMP® não poderá participar, em hipótese alguma, no
curso “Best PMP® Exam Preparation”.



Lembre-se que o exame PMP® pode ser realizado em várias línguas. É importante
que o candidato se prepare para o exame na língua em que vai fazer o exame, e
que os livros que adquira para a preparação reflictam essa escolha. O exame tem
acrónimos, siglas e terminologia própria para o qual se deve preparar. O candidato
pode sempre seleccionar uma opção de, no acto de marcar o exame, solicitar a
lingua adicional, neste caso podendo seleccionar o Português-Brasil, como texto
de ajuda à interpretação das questões.



O curso que ora apresentamos é, por omissão, ministrado em Português com
todos os materiais em Inglês. A decisão da língua em que quer adquirir os
materiais deverá ser do formando, e por antecipação para a importação dos
materiais.

VANTAGENS DA NOSSA PROPOSTA


A EXI realiza várias formações em Gestão de Projectos, apoiando inclusive a
Universidade Eduardo Mondlane nesta disciplina para o curso de mestrado em
sistemas de Informação.



Para esta formação de preparação à certificaçao, a EXI apresenta a sua parceira
"Reflexo de Saberes", empresa dedicada a várias formações de especialidade.
Estes cursos de certificação da Reflexo de Saberes são os únicos cursos oficiais da
RMC Project Management (distribuidores exclusivos para Portugal, Angola e
Moçambique) e com alinhamento completo entre as apresentações do curso e os
livros da Rita Mulchay e alinhamento integral com os referenciais do PMI
(nomeadamente o PMBOK 6th Edition no caso das certificações CAPM e PMP);



O curso PMP® está actualizado segundo a última versão do guia PMBOK® e
contempla todos os conteúdos do exame e e as mais recentes alterações ao
exame propostas pelo PMI.



O curso e respectivos materiais de suporte pedagógico e didáctico potenciam o
sucesso de passagem nos exames à primeira tentativa – pela qualidade dos
conteúdos, pela qualidade da documentação, pela qualidade do simulador de
exame e também pela qualidade dos formadores autorizados pela RMC Project
Management - evitando o pagamento de repetições dos exames;



O simulador de exame que faz parte do kit de documentação de cada formando
dispõe da maior versatilidade no acesso às questões (por grupos de processos /
areas de conhecimento / domínios – tarefas, em modo de exame, em modo de
Curso de Formação Refª RDS009, Best PMP® Exam Preparation ~ 9 ~

BEST PMP®
EXAM PREPARATION
revisão de exames efectuados anteriormente) e a maior e melhor base de dados
disponível no mercado (a título de exemplo, no caso da certificação PMP estamos
a falar de mais de 1700 questões, enquanto a maior parte das ofertas concorrente
disponibiliza apenas 500-600 questões);


O simulador de exame é a única oferta do mercado em que a disponibilidade de
acesso é durante um ano (enquanto a maior parte da oferta concorrente apenas o
disponibiliza em média por 3 meses);



Os nossos formadores são dos mais qualificados a nível nacional e internacional na
preparação para as certificações do PMI, com resultados comprovados do seu
método de ensino;



Cumprido o Plano de Estudo por nós sugerido e a cada formando adaptado, temos
provas de Passagem Garantida no exame à 1ª tentativa.
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