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Registro de PDUs (Professional Development Units) 

de cursos da PM Tech  
 

Os profissionais certificadospelo PMI® como PMP®, PMI-ACP®, PMI-RMP®, PMI-SP®, PMI-PBA®, 
PgMP® e PfMP®, são responsáveis por reportar suas atividades conforme elas ocorram, para 
manter sua credencial. O melhor modo para reportar é acessar o Continuing Certification 
Requirements System para cadastrar as PDUs  

Os dados necessários podem ser encontrados em seu certificado de conclusão do curso. Cada 
hora de treinamento equivale a uma PDU.  

 

 Acesse o Continuing Certification Requirements System em https://ccrs.pmi.org/; 

 Faça LOGIN com sua identificação e senha; 

 Clique em <Report PDUs> (à esquerda na tela); 

 Em "EDUCATION" selecione “Course or Training” 

 Clique <Next> 

 Provider: 3764 ( Esse é o código R.E.P. da PM Tech) 

 Provider: PM Tech Capacitação em Projetos 

 Em “Activity” digite o código ou o nome do curso da PM Tech 

 Escolha o curso da lista.  

OBS: Nem todos os cursos da PM Tech estão cadastrados. Se o curso não estiver 
listado, digite o nome do curso que está em seu certificado de conclusão. 

 Date started: Data de início do curso 

 Date completed: Data de encerramento do curso 

 Não é necessário alterar os demais campos 

 Insira o número de PDUs (1 PDU = 1 hora, em incrementos de 0,25 h) 

 Para cursos cadastrados: O número de PDUs do evento é apresentado 
automaticamente.  

 Para cursos não cadastrados: Preencha os PDUs nos campos Technical, 
Leadership e Strategic conforme apresentados no certificado de seu curso 

 Confira se está tudo OK, marque “I agree this claim is accurate” e clique <Submit> 

 

Em poucos minutos vai vir um e-mail informando que sua solicitação foi recebida em geral 
no mesmo dia você recebe outro e-mail informando que a mesma foi aprovada. 

 
  

 

https://ccrs.pmi.org/

