Infográfico das Mudanças do Programa CCR para certificações de 30 PDUs
O número total de PDUs necessários para manter cada certificação não mudou.
Mas como as PDUs são mantidas é diferente pois o ambiente mudou.
PMI–ACP | PMI–RMP | PMI–SP

30 PDUs / ciclo de 3 anos

Educação

Evolução da Profissão

A categoria Educação possui agora 3 perfis de
competências com uma quantidade mínima de PDUs
que deve ser respeitada. São eles: Gestão Estratégica
e de Negócios, Competências Técnicas e Liderança.

A categoria Evolução da Profissão possui agora
uma quantidade máxima de 12 PDUs englobando:
criação do conhecimento, trabalho voluntário e
trabalho como profissional de projeto.

pelo menos

pelo menos

pelo menos

não mais que

4

4

4

4

Competências
Técnicas

Liderança
(Competências Pessoais)

Gestão Estratégica
e de Negócios

PDUs restantes

Criação de
conhecimento

Voluntariado

Trabalho como
profissional

Um máximo de 12 PDUs
Máximo de 12 PDUs por ciclo de 3 anos. Um máximo de
4 PDUs para trabalho como profissional de projetos.

Depois de preencher cada sessão, as PDUs restantes
podem entrar em qualquer uma das 3 seções.

Um mínimo de 18 PDUs
Mínimo de 18 PDUs por ciclo de 3 anos. Um mínimo
de 4 PDUs para cada perfil de competência.

Infográfico das Mudanças do Programa CCR para certificações de 60 PDUs
O número total de PDUs necessários para manter cada certificação não mudou.
Mas como as PDUs são mantidas é diferente pois o ambiente mudou.
PMP | PgMP | PfMP | PMI–PBA

60 PDUs / ciclo de 3 anos

Educação

Evolução da Profissão

A categoria Educação possui agora 3 perfis de
competências com uma quantidade mínima de PDUs
que deve ser respeitada. São eles: Gestão Estratégica
e de Negócios, Competências Técnicas e Liderança.

A categoria Evolução da Profissão possui agora
uma quantidade máxima de 25 PDUs englobando:
criação do conhecimento, trabalho voluntário e
trabalho como profissional de projeto.

pelo menos

pelo menos

pelo menos

não mais que

8

8

8

8

Competências
Técnicas

Liderança
(Competências Pessoais)

Gestão Estratégica
e de Negócios

PDUs restantes

Criação de
conhecimento

Voluntariado

Trabalho como
profissional

Um máximo de 25 PDUs
Máximo de 25 PDUs por ciclo de 3 anos. Um máximo de
8 PDUs para trabalho como profissional de projetos.

Depois de preencher cada sessão, as PDUs restantes
podem entrar em qualquer uma das 3 seções.

Um mínimo de 35 PDUs
Mínimo de 35 PDUs por ciclo de 3 anos. Um mínimo
de 8 PDUs para cada perfil de competência.

