Quais os benefícios de realizar um treinamento em um
Provedor Registrado de Educação (R.E.P.) do PMI?
Existem milhares de empresas de capacitação que oferecem cursos relacionados a gerenciamento de projetos.
Embora muitas dessas ofertas sejam de alta qualidade, a maioria não vem sendo avaliada de forma independente
aos padrões globais no que diz respeito ao gerenciamento de projetos e/ou à educação e à capacitação continuadas.

R.E.P.

Provedor de
Educação não
registrado no PMI

Alinhamento comprovado com o PMI, a associação líder mundialmente na
determinação dos padrões para o gerenciamento de projetos.

Sim

Não

Aprovação prévia do PMI para oferecer Unidades de Desenvolvimento
Profissional (PDUs) e processamento automático dos relatórios das PDUs
daqueles que possuem uma certificação.

Sim

Não

As qualificações são verificadas antes do aceite e a cada três anos a partir de
então, por meio do processo de revisão de qualidade do PMI.

Sim

Não

Cada um dos cursos de gerenciamento de projetos registrados no PMI deve ser
reavaliado por um titular de uma certificação apropriada e válida do PMI.

Sim

Não

Verificação do enfoque dos cursos nos resultados da aprendizagem.

Sim

Não

Os cursos de preparação para a certificação de Profissional em Gerenciamento de
Projetos (PMP)® devem ser ministrados por um titular de credencial PMP válido

Sim

Não

Provedores devem atualizar seus métodos de aprendizagem e devem
aprimorar constantemente suas habilidades.

Sim

Não

Os cursos devem ser atualizados e estar de acordo com as últimas versões dos
padrões mundiais do PMI.

Sim

Não

Verificação de mecanismos locais para que os estudantes deem retorno sobre
os cursos à organização e ao PMI.

Sim

Não

Demonstração de uma melhoria contínua dos cursos que levam em
consideração o feedback dos alunos.

Sim

Não

Melhoria continua da qualidade dos processos e dos procedimentos
demonstrada em toda a organização.

Sim

Não

Envolvimento ativo com a rede do PMI e atualização sobre as próximas
mudanças dos recursos e procedimentos do PMI.

Sim

Não

B EN EF Í C I O

* A classificação “Não” significa que os que não são REPs (Provedor de Educação sem Registro no PMI) não oferecem ou não podem oferecer este benefício já que o mesmo
não foi confirmado em uma base individual de caso a caso.

A mais recente sondagem sobre provedores de Educação do PMI mostra que mais de 80% das
organizações que procuram provedores de educação na área de formação em gerenciamento de projetos
preferem veementemente trabalhar com um R.E.P.
As organizações e os indivíduos que procuram uma formação em gerenciamento de projetos veem a
filiação dos R.E.P.s junto ao PMI como um selo de qualidade e de excelência. Por que não proteger seu
investimento em uma formação em gerenciamento de projetos utilizando um R.E.P. do PMI para fornecer
uma formação de qualidade em gerenciamento de projetos?

O que são os R.E.P.s?
Os Provedores Registrados de Educação (R.E.P.s) do Project Management Institute são organizações
aprovadas pelo PMI para oferecer capacitação em gerenciamento de projetos.
A designição de um R.E.P. do PMI indica que uma organização atingiu os rigorosos padrões de qualidade
do PMI e pode oferecer uma formação efetiva e de classificação mundial em formação em
gerenciamento de projetos.
O PMI tem mais de 1.450 R.E.P.s em mais de 70 países e estes representam principalmente:
■ empresas de capacitação e formação;
■ instituições acadêmicas – universidades, instituições de ensino superior, faculdades e

centros de formação comunitários;
■ departamentos internos de capacitação em corporações;
■ agências do governo.

“Ser um R.E.P. nos ajuda a melhor entender quais são as necessidades de um
gerenciamento de projetos na arena pública e na coorporativa. Nosso programa vai ao
encontro das de indivíduos que procuram se tornar gerenciadores de projetos profissionais
assim como de corporações que querem assegurar que seus gerentes de projetos
desenvolvam suas habilidades e competências no manejo de grandes projetos.”
RON LABONTE, DI RECTOR
Instruction and Quality Assurance
Boston University Corporate Education Center, Boston, MA (USA)

Trata-se de uma oportunidade para ganhar crédito para sua certificação. Quando
eles vêm a Bellevue, eles têm a certeza de que seus créditos contarão porque somos
um Provedor de Educação Registrado (R. E. P.).
MARGARET MU RPHY
Diretora de Programas Profissionais de Negócios e de Programas de Educação Continuada
Bellevue College, Bellevue, WA (USA)

Histórico do Programa

O programa de R.E.P. foi criado em 1999. Seu propósito fundamental foi o de estabelecer uma
rede mundial de capacitadores de qualidade para os milhares de titulares da certificação
Profissional em Gerenciamento de Projetos (PMP)® de forma que os mesmos mantivessem seu
credenciamento junto as Unidades de Desenvolvimento Profissional (PDUs) exigidas. Uma vez
que a certificação PMP e muitas outras certificações do PMI exigem uma formação profissional
contínua, os titulares dessas certificações devem acumular PDUs a cada três anos para
manterem suas certificações ativas e relevantes.
Diferentemente de outras associações que exigem somente a aprovação em seus exames para
a obtenção de uma certificação, o PMI exige que seus credenciados prossigam sua formação
educacional e experiência para manterem suas certificações ativas e relevantes.

Sobre o Project Management Institute (PMI)

O PMI é a maior associação do mundo de membros em gerenciamento de projetos,
representando mais de meio milhão de profissionais associados em mais de 185 países. Por ser
líder mundial e fonte de recursos, o PMI promove a profissão por meio de seus padrões
internacionais, de certificações, de capítulos e comunidades virtuais colaborativos e de
pesquisa acadêmica. Quando as organizações investem no gerenciamento de projetos com o
apoio do PMI, seus executivos estão seguros de que suas grandes iniciativas trarão os
resultados esperados, aumentarão o valor do negócio e terão uma vantagem competitiva.

