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A eTecnologia não é Registered Education Provider, contudo, nossos treinamentos se encaixam na 
Categoria "EDUCATION", como descrito no CCR Handbook do PMI. 
“Programas de Ensino através de outras empresas: O PMI reconhece atividades educacionais relevantes 
oferecidas por organizações não registradas/parceiras do PMI.” 
 
Lembrando: Todas as atividades devem estar relacionadas aos tópicos de gerenciamento de projetos 
compatíveis com as áreas de conhecimento e processos descritos na última edição do Guia de Conhecimento 
em Gerenciamento de Projetos Guia PMBOK®. 
 

 
Para profissionais que possuem certificados PMP®, PgMP®, PMI-SP®, PMI-RMP®, ou PMI-ACPSM, que 
participam do programa de Certificação Continuada do PMI e que desejam registrar os PDU´s (Professional 
Development Units) referente a participação em treinamentos, favor seguir as informações abaixo: 
 
Você pode encontrar essas mesmas informações no site do PMI através desse link: https://ccrs.pmi.org ou 
acesse o site do www.pmi.org  
 
1. Informe seu usuário e sua senha no PMI via CCRS (Continuing Certication Requirements System) 
 

 
 
2. Escolha registrar PDUs (link “Report Professional Develipment Units” ou “Report PDU”); 
 

 
3. Clique em “Course ou Training” 
 
 
 
 
 

http://www.etecnologia.com.br/
https://ccrs.pmi.org/
http://www.pmi.org/
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4. Preencha o formulário conforme a seguir: 
 

 
Exemplo de preenchimento do formulário 

Provider eTecnologia Ltda - Treinamento, Consultoria e Mentoria 

Course <Coloque aqui o nome do treinamento que você participou> 

Description (optional) <Faça uma descrição do curso, este é um campo opcional.> 

Date Started <Informe a data de início do treinamento> 

Date Completed <Informe a data de fim do treinamento> 

URL(optional) www.etecnologia.com.br 

Contact Person (optional) Rildo Santos 

Contact Phone(optional) +551191235358 

Contact Email(optional) etecnologia@etecnologia.com.br 

Coloque o valor de PDUs para cada item 
 

Informe os PDU´s, exemplo: 
Technical = <6,00> 
Leadership = <6,00> 
Strategic = <6,00>  

 
Selecione “I agree this claim is accurate.” 
 
Para encerrar: Clique em “Submit”  
 

http://www.etecnologia.com.br/
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Observações: 
- Segundo CCR Handbook, a regra é a seguinte: Para cada hora de treinamento equivale um 1 PDU. Exemplo 
um treinamento que têm 16 horas de duração equivale a 16 PDUs. 
 
- O PMI recentemente passou a solicitar a divisão dos PDUs entre Competências Técnicas, Liderança e 
Gestão Estratégica (Technical, Leadership e Strategy).  Consulte o CCR Handbook para saber como fazer a 
divisão dos PDU´s. 
 
 
 
 
Problemas no preenchimento dos formulários? Consultar o CCR Certification Requirements Handbook. 
 
Qualquer dúvida estamos a disposição. 
 
Para falar conosco você poderá utilizar o e-mail: treinamento@etecnologia.com.br ou preencher um formulário 
de contato: http://www.etecnologia.com.br/contact.html 
 
 
Equipe eTecnologia 
 
 
 
Referências: 
- CCR Certification Requirements Handbook 
https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/ccr-certification-requirements-handbook.pdf 
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