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BENEFÍCIOS  

Todos os benefícios estão no link: https://brasil.pmi.org/brazil/Membership/BenefitsofMembership.aspx  

  

Como um membro do PMI, você recebe uma série de benefícios destinados a estimular o crescimento de sua carreira 

e o seu sucesso, incluindo:  

• Recursos e informações exclusivas para membros no PMI.org.  
• Seguro pessoal para trabalhar no exterior.  
• Descontos para serviços e produtos do PMI e seus parceiros. Ex.: aluguel de carros.  
• Acesso gratuito a versão digital do Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®) — 

Sexta Edição, o padrão mundial para a profissão.  
• Oportunidades de relacionamento e de compartilhamento de conhecimento através dos Capítulos do PMI e das 

Comunidades de Prática.  
• Oportunidades de liderança e de voluntariado através das comunidades do PMI, programa de certificação, programa 

de pesquisa, programa de padrões e outras áreas.  
• Publicações de qualidade para mantê-lo(a) informado(a) – enviadas para a sua caixa de e-mail ou disponíveis no site 

PMI.org sempre que você fizer seu acesso de membro: o PM Network® (português ou inglês): uma publicação mensal 

que trata da profissão de gerenciamento de projetos, líderes de pensamentos, novidades e tendências. Disponível em 

formato impresso ou digital – vá para o formato digital agora mudando suas preferências de associação.  
o PMI Today ® (português ou inglês): revista mensal focada nas novidades do Instituto, eventos, 

atividades da comunidade e com uma coluna escrita pelos Diretores do Conselho do PMI. Disponível 

em formato impresso ou digital – vá para o formato digital agora mudando suas preferências de 

associação.  
o Jornal de Gerenciamento de projetos ® (inglês): um jornal de pesquisa revisado por pares que 

promove o entendimento sobre o gerenciamento de portfólio, programas e projetos, publicado cinco 

vezes ao ano.  
• Membros recebem descontos nos exames de credencias e certificações do PMI e nas renovações. Você também 

ganha desconto em: o Participação em congressos globais e conferências de pesquisa do PMI — eventos entre os 

mais importantes para gerentes e pesquisadores de projetos em todo mundo  
o Livros, produtos e ferramentas de ensino sobre o gerenciamento de projetos disponíveis na área de 

Compras  
o Oportunidades de e-learning, incluindo:  
o Cursos do “PMI e-SeminarsWorld”   

o Acompanhamento de Carreira, procura de empregos através da Central de Carreiras o  Os 

serviços de referência e de pesquisa elaborados para você pela equipe da Biblioteca Virtual. o 

 Acesso a áreas exclusivas do website ProjectManagement.com.  

FILIAÇÃO  

Todas as informações estão no link, sempre verificar as informações neste local pois elas podem sofrer alteração:  

https://brasil.pmi.org/brazil/Membership/BecomeaMember.aspx  

Torne-se um membro do PMI escolhendo a modalidade adequada para você.   

O PMI preparou uma série de benefícios exclusivos para você. Alguns deles especialmente para o Brasil!  
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ASSOCIAÇÃO INDIVIDUAL  

A associação individual está aberta para todos os interessados em gerenciamento de projetos. Se o seu trabalho 

envolve projetos ou gerenciamento de projetos, ou se você quer simplesmente aprender mais sobre esses temas, 

uma associação individual é uma excelente solução para você.  

Associação Individual ao PMI R$ 627,00 (Reais) para associação + R$ 61,00 (Reais) para taxa administrativa 

 Associação a um  As taxas são variáveis de acordo com cada capítulo.   

 Capítulo  No Brasil, a taxa de todos os capítulos é de R$ 121,00 (Reais)   

Navegue em nossa listagem dos Capítulos para encontrar o mais próximo de você.  

  

ASSOCIAÇÃO COMO ESTUDANTE  

A associação ao PMI não é apenas para profissionais de gerenciamento de projetos. Se você está matriculado em um 

curso superior ou pós-graduação de tempo integral, a filiação como Estudante é a escolha certa. Tudo o que você 

precisa é ter paixão pelo gerenciamento de projetos e um comprovante de matrícula em um curso superior ou 

pósgraduação. Suas publicações, materiais e documentos serão entregues eletronicamente no seu e-mail.   

Associação ao PMI  R$ 155,00 (Reais) para associação  

 Associação a um  No Brasil, a taxa de todos os capítulos é de R$ 121,00 (Reais)  

 Capítulo  Navegue em nossa listagem dos Capítulos para encontrar o mais próximo de você.  

  

    

ASSOCIAÇÃO COMO APOSENTADO  

Seu entusiasmo pelo gerenciamento de projetos não deve terminar porque você parou de trabalhar.  

Se você é membro do PMI e está em dia por cinco anos consecutivos, você pode aproveitar as vantagens de uma 

associação com desconto para aposentados e manter-se envolvido com a profissão. Seu entusiasmo pela gestão do 

projeto não tem que acabar quando você parar de trabalhar. Se tiver sido um membro do PMI durante cinco anos 

consecutivos e se aposentou, você pode tirar vantagem de uma associação de aposentados com desconto e ficar 

envolvido com a profissão.  

 Associação ao PMI R$ 316,00 (Reais) para associação + R$ 61,00 (Reais) para taxa administrativa 

 Associação a um  No Brasil, a taxa de todos os capítulos é de R$ 121,00 (Reais)  

 Capítulo  Navegue em nossa listagem dos Capítulos para encontrar o mais próximo de você.  

  

Uma vez que você se associa ao PMI, vá fundo e envolva-se. Há muitas maneiras de se conectar, tanto 

pessoalmente quanto virtualmente.    
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1. COMO FAZER  
  

Acessar o site https://membership.pmi.org/  

2. Realizar o cadastro:  

 

Realizar o cadastro conforme campos indicados na Ficha: 

 

 

Após preencher a ficha clique no botão “Create Account” 

 

 

 

https://membership.pmi.org/
https://membership.pmi.org/
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3. Acesse a guia “Membership” na linha “Become a Member” 

  

  

Para o tipo padrão de filiação (Individual/Profissional) clique em “Join PMI” seguindo a imagem abaixo.   

 

 

 

Para outros tipos de filiação entre em contato com o capítulo do PMI mais próximo ou com o atendimento do PMI 

Brasil (atendimentobrasil@pmi.org) e solicite o procedimento específico de acordo com sua escolha (Estudante, 

Aposentado, Grupos de Estudante – para faculdades, Filiação em Grupos de mais de 15 pessoas).  
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4. Na tela abaixo acesse “Continue to Checkout” (Lembrando que para a primeira filiação 

existe uma taxa administrativa de R$ 61,00) 
 

 

 

5. Realizar a inclusão dos seus dados cadastrais e clique no botão “Continue” conforme 

abaixo  
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6. Preencher todas as informações na tela abaixo referente ao endereço. 

 
 

 

7. Preencha o número de telefone principal 
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8. Concorde com os termos e políticas em seguida clique em “Continue to paygment / 

Voucher” 
 

 
 

9. Nesta tela são necessárias as informações para pagamento. Verifique seu melhor e-

mail e adicione a melhor forma de pagamento. 
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10. Após preencher todas as informações, preencha seu CPF e Clique em “Place Order” 
 

 
 

11.  FILIAÇÃO DO CAPÍTULO LOCAL 
 

Acesse o site https://www.pmi.org/ 

 

 

12.  Em seguida procure pelo Capítulo de sua região e clique em “JOIN CHAPTER” 

 
 

https://www.pmi.org/
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13.  Após essa tela pode adicionar ao carrinho e efetuar a compra 

 
 

Finalizando o processo com sucesso, você receberá um e-mail com as boas-vindas do PMI!  

Aproveite para assinar a newsletter em nosso site. 

https://pmipe.org.br/ 

Conte conosco para apoiá-lo em sua carreira!  

  

 
Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI ! 

  

https://pmipe.org.br/

