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Qual é a diferença entre horas de contato e PDUs? Como obter horas de contato para a
certificação PMP (ou CAPM, PMI-ACP, PMI-RMP, etc.)? Estas são algumas perguntas
frequentes de quem busca uma certificação profissional do PMI.
Para a certificação PMP, por exemplo, o Project Management Institute (PMI) exige que os
candidatos tenham pelo menos 35 horas de contato de educação formal em gerenciamento de
projetos. Nesse artigo, aprenderemos o que são horas de contato, como as horas de contato
são diferentes das Professional Development Units (PDUs), as diferentes formas de obter
horas de contato, o que se qualifica como horas de contato e o que não se qualifica.

O que é uma hora de contato?
Hora de contato é a unidade de medida que representa uma hora de instrução programada
dada aos alunos. No contexto das certificações do PMI (PMP, CAPM, PMI-ACP, PMI-RMP,
PMI-PgMP, PMI-PfMP, etc.), a hora de contato é uma hora de educação ou treinamento formal.
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Para a certificação PMP, por exemplo, são necessárias pelo menos 35 horas de contato de
treinamento específico que aborde os objetivos de aprendizado de gerenciamento de projetos.
Nesse caso, as horas do curso devem incluir conteúdo sobre a qualidade do projeto, escopo do
projeto, cronograma do projeto, orçamento do projeto, comunicações do projeto, risco do
projeto, aquisições do projeto e gerenciamento da integração do projeto.
Uma hora de instrução em sala de aula é igual a uma hora de contato. Se você concluiu
um curso que se reuniu por quatro horas por semana durante 5 semanas, você
registrará 20 horas de contato. Se apenas uma parte de um curso tratava de
gerenciamento de projetos, somente as horas gastas em gerenciamento de projetos
podem ser aplicadas ao total.

Quais são os vários meios para ganhar horas de contato?
De acordo com o PMP Handbook, você pode ganhar horas de contato através dos seguintes 6
canais ou categorias, como são chamados:
A. Treinamentos fornecidos por Provedores de Educação Registrada do PMI (R.E.P.s)
B. Eventos promovidos por Capítulos do PMI
C. Programas patrocinados pela empresa / empregador
D. Empresas de treinamento ou consultores (por exemplo, escolas de treinamento)
E. Empresas de ensino à distância, incluindo as avaliações e testes ao final do curso
F. Programas acadêmicos e de educação continuada de universidade / faculdade

O que não se qualifica para as 35 horas de contato em educação
necessárias para obter a certificação PMP?
Não se qualificam para atender as 35 horas de contato da educação em gerenciamento de
projetos para certificação PMP:
Participação em reuniões de capítulos do PMI;
Auto-estudo (por exemplo, ler livros);
Aprendizagem auto-dirigida (por exemplo, assistir a vídeos instrutivos ou sessões com
treinadores ou mentores);
Programa de graduação, como um MBA, na sua totalidade, porque algumas aulas
dentro do programa não se aplicam ao requisito – porém, muitas das disciplinas dentro
do programa se aplicam e podem ser documentadas individualmente, como cursos em
separado.

Qual é a diferença entre as horas de contato e as PDUs?
Horas de contato são horas ganhas antes de se tornar certificado. As horas de contato só
podem ser obtidas como o tempo do curso tradicional que se concentra no gerenciamento de

2/6

Dicas PMP
Apoio na Preparacao à Certificação PMP® / CAPM®
https://dicaspmp.pmtech.com.br

projetos. PDU (Professional development Units – Unidades de desenvolvimento profissional)
são créditos obtidos depois de uma pessoa ter sido certificada. Há muitas maneiras de ganhar
PDUs, as quais são discutidas neste artigo.

As horas de contato têm uma data de validade?
Não. O PMI não determina nenhum prazo de expiração para as horas de contato obtidas,
desde que você mantenha o certificado. Por exemplo, se você ganhou as horas de contato em
2004, não há nada que o impeça de fazer o exame em 2021.
Não há prazo nem data de expiração para o requisito de educação em gerenciamento de
projetos, embora a educação deva ter sido obtida antes da apresentação do requerimento
para a certificação.

Como obter 35 horas de contato para o PMP?
Uma maneira comum de obter as horas de contato necessárias para obter a certificação PMP é
por meio de cursos de treinamento em sala de aula ou virtuais (on-line). Uma das maneiras
mais fáceis e econômicas de obter PMP e 35 horas de contato é o curso de preparação.
O treinamento é o ideal. Porém, se não tem condições de participar de um cursos de
treinamento presencial e não está a fim de assistir a vídeos chatos e entorpecentes para
ganhar horas de contato, você pode fazer simulados do exame. Afinal, fazer simulados é algo
que você precisa fazer de qualquer maneira para passar no PMP. Se você pode ganhar horas
de contato enquanto faz os exames simulados, você pode matar dois coelhos com uma
cajadada só. Com os simulados da PM Tech, você pode fazer exatamente isso. A PM Tech
oferece 10 um conjunto de simulados com 10 exames práticos para o PMP (40 horas) e 8
exames CAPM (24 horas), que, sozinhos, já suprem as horas que o aluno necessita para se
qualificar para a certificação.

Posso me inscrever para a certificação PMP antes de obter minhas
35 horas de contato?
As 35 horas de contato de educação em gerenciamento de projetos devem ser obtidas antes
de enviar sua inscrição para o exame PMP. Embora a educação em gerenciamento de projetos
não tenha prazo de validade, o treinamento deve ter sido concluído antes do candidato enviar
sua submissão de prestação de exame ao PMI. O manual (PMP handbook) diz claramente em
negrito: O trabalho do curso deve estar concluído no momento em que você enviar a inscrição.
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Posso usar as horas de contato acumuladas antes de obter PMP
como PDU depois de me tornar PMP?
As pessoas geralmente se perguntam se podem usar as horas de contato obtidas antes da
certificação PMP como créditos de PDU para manter sua certificação depois de receberem o
certificado de PMP. A resposta é NÃO. As 35 horas de contato usadas para atender a
elegibilidade para a certificação PMP não podem ser usadas novamente para manter ou
renovar sua certificação PMP.

Informações adicionais
Respostas para mais de 100 perguntas usuais sobre a certificação PMP.
Para mais resposta a perguntas sobre como obter a certificação PMP, consulte esta página.
Espero que este artigo ajude a esclarecer as horas de contato em geral, não somente para a
certificação PMP. Se você tiver mais perguntas sobre esse tópico, sinta-se à vontade para
utilizar a seção de comentários abaixo. Terei o maior prazer em ajudar.
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Mauro Sotille

Especialista em gerenciamento de projetos, programas, PMO e riscos. Com 25 anos de
experiência em gerenciamento de projetos, foi responsável por mais de 50 projetos em
diversos países. Atuou em empresas como Hewlett-Packard, Saab Sweden e Dana. É Diretor
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da PM Tech (www.pmtech.com.br), onde fornece capacitação profissional e consultoria a
organizações na implantação bem-sucedida de cultura corporativa de Projetos. Foi Mentor do
Project Management Institute (PMI) para o Brasil, Presidente do PMI-RS e membro da equipe
que desenvolveu o Guia PMBOK® e outros guias. Certificado pelo PMI como Project
Management Professional (PMP) desde 1998, Risk Management Professional (PMI-RMP) e
PMO-CC, é autor de livros sobre Gerenciamento de Projetos, Escritórios de Projetos (PMO) e
Certificação PMP. Doutorando em Administração de Empresas, possui MBA em Administração,
pós-graduação em Computação e graduação em Informática e em Engenharia Mecânica. É
professor convidado junto à Fundação Getúlio Vargas e outras instituições. Entre em contato
comigo clicando aqui ou siga-me nos links abaixo.
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