Preparatório para a certificação
PMI-ACP (Agile Certified Practitioner)
08 horas
A certificação PMI - Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®) do Project Management Institute
(PMI®) atesta a capacidade do profissional em compreender os princípios e conceitos do
Gerenciamento Ágil de Projetos e suas habilidades em aplicar as técnicas ágeis.
Os candidatos a credencial PMI-ACP® devem obedecer aos seguintes pré-requisitos:
• 2.000 horas de trabalho em projetos adquiridos nos últimos 5 anos (não é necessário ter
sido gerente de projeto). OBS: A certificação PMP satisfaz essa condição
• 1.500 horas de trabalho em equipes que estejam usando técnicas ágeis nos últimos 3 anos
• 21 horas de treinamento em práticas ágeis

Este curso, combinado com o curso de Gerenciamento de Projetos com Scrum
(16h), ou outro curso similar, viabiliza ao aluno obter as 21 horas de treinamento
necessárias para realizar a certificação PMI-ACP.

OBJETIVOS DE APRENDIZADO
Apresentar os princípios da gestão de projetos utilizando a abordagem ágil e preparar os alunos
para a certificação PMI-ACP.

PÚBLICO ALVO
O curso destina-se a todos aqueles que desejam conhecer as boas práticas de Gestão Ágil de
Projetos, com foco na preparação para a certificação PMI-ACP, como:
•
•
•
•
•
•

Gerentes de Programa e Product Owners
Gerentes de Projeto e Scrum Masters
Membros de Equipe de Projeto
Clientes, Gerentes e Diretores
Parceiros, Fornecedores e Subcontratados
Instrutores e Professores
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PRÉ-REQUISITOS
Conhecimentos básicos de metodologias ágeis e gestão ágil de projetos

METODOLOGIA
O curso é focado em dicas e sugestões dadas por quem já passou no exame. Serão fornecidas
visões gerais de algumas das principais metodologias ágeis, como Extreme Programming (XP)
e Scrum.
O curso terá um forte foco na preparação para a certificação PMI-ACP e é complementar ao
curso de Gerenciamento de Projetos com Scrum da PM Tech ou outro similar.

PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A certificação PMI-ACP
Metodologias ágeis
Gestão ágil de projetos
Visão geral de algumas metodologias ágeis
Os sete domínios
As ferramentas e técnicas ágeis contidas no conteúdo do exame
As áreas de conhecimentos e habilidades contidas no conteúdo do exame
Dicas para a prova
Questões e simulados

MATERIAL
 Pasta, caneta e bloco personalizados PM Tech.
 Apostila contendo cópia das transparências utilizadas em aula
 Material em meio eletrônico
•
•

EXCLUSIVO! Simulador de Exames com interface similar ao exame PMI-ACP e
explicações das respostas em Português. Executa em Windows
Material complementar relativo aos conhecimentos enfocados no treinamento

 Certificado
•

Exclusivo! Certificado oficial com o código PMI R.E.P. da PM Tech que proporciona
08 PDUs (Professional Development Units) àqueles já certificados que necessitam
manter sua certificação.

 Descontos na assinatura da Revista Mundo PM e em livros da Editora Brasport.
 Roteiro, dicas e assistência completa para inscrição no exame de certificação
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