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O exame para obter a certificação Project Management Professional (PMP)® vai mudar no dia 26
de março de 2018.
O Project Management Institute (PMI)® vai lançou o Guia PMBOK® 6a Edição em 6 de setembro
de 2017 e, como resultado, o exame PMP também vai mudar, no dia 26 de março de 2018 (se
você agendar seu exame para o dia 26 de março ou posterior, você receberá uma versão
atualizada do exame que faz referência ao Guia PMBOK® - Sexta edição). Essa atualização vai
garantir que o conteúdo do exame se mantenha consistente com o Guia PMBOK®.

O que esperar do novo exame
A nova edição do Guia PMBOK® traz uma grande renovação de conceitos consagrados e
incorpora novos princípios e técnicas de gerenciamento de projetos. Como o Guia é a base dos
exames de certificação CAPM® e PMP®, haverá aumento na dificuldade dos exames.
Entre as atualizações estão mudanças de linguagem e a terminologia utilizadas no exame, bem
como a harmonização de grupos de processos, ferramentas e técnicas. Entre as atualizações no
Guia PMBOK®.- Sexta edição estão:
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Foi adicionado um novo capítulo sobre o papel do gerente de projeto, com foco em liderar
projetos de forma eficaz e competências, experiência e habilidades que são necessárias.
Duas áreas de conhecimento foram renomeadas para refletir com mais precisão quais
elementos podem ser gerenciados ... e quais não podem:
Gerenciamento de tempo passará a ser Gerenciamento do Cronograma
O Gerenciamento de Recursos Humanos é agora Gerenciamento de Recurso
Cada área de conhecimento possui quatro novas seções:
Conceitos chave
Tendências e práticas emergentes
Considerações de adaptação
Considerações para Ambientes Agile / Adaptativos

Impacto do guia PMBOK 6ª edição nos exames PMP / CAPM
Falta de Material de Estudo: Como a versão 6 do guia recém foi lançada, instrutores e
provedores de treinamento não terão muito tempo para estudar e preparar o material do
curso. Os recursos atuais são baseados na 5ª edição do livro e requer tempo para atualizar
de acordo com a última edição.
Nível de dificuldade aumentado: a adição de Agile aumentará o nível de dificuldade do
exame PMP / CAPM e os profissionais terão que trabalhar mais para se certificar.
Alteração no formato do exame: podemos esperar mudanças no formato do exame devido
a mudanças nas áreas e processos de conhecimento.

A importância de fazer o exame agora
O PMBOK® Guide V6 mudou mais drasticamente do que nunca. Profissionais que são
apaixonados por suas carreiras e não querem atrasar o crescimento da carreira, devem buscar a
certificação antes que o exame mude.
Como a atualização do exame vai ocorrer somente dia 26 de março de 2018, ainda há tempo para
passar no exame PMP® com a 5ª edição do Guia PMBOK®.
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Então, se você está pensando em obter uma das certificações mais prestigiadas, recomendamos
que você o faça antes da mudança. Não espere - Inscreva-se já!
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