
O projeto de 10 semanas 

Depois de trabalhar vários anos assumindo funções ligadas a gerenciamento de 
projetos, como coordenador, líder de equipe, e exercendo várias atividades de gerente 
de projeto, percebi que me faltavam teorias, bases mais sólidas e reconhecidas, além 
de boas práticas de mercado. Assim resolvi estudar o PMBOK® e me preparar para a 
certificação PMP®. 
 
A Euax foi o primeiro nome que me veio à cabeça, por ser uma escola reconhecida 
pelo PMI®, aliado a bons índices de alunos aprovados no exame PMP®, e 
principalmente por seus professores atuarem profissionalmente na área de projetos. 
 
Assim, em outubro de 2010 iniciei o preparatório para a certificação PMP® pela Euax, 
apesar da prática que eu tinha em projetos eu não conhecia o PMBOK®. No primeiro 
dia de aula iniciei meu contato com o guia e com o plano de 10 semanas a caminho da 
certificação, criado e sugerido pela própria escola. 
 
O conceito é simples: 10 semanas é o tempo mínimo para se estudar todo o conteúdo 
do PMBOK®, e também é o tempo máximo que se consegue manter o foco em um 
estudo específico. 
 
Este plano de preparação foi perfeito para mim, as primeiras quatro semanas foram de 
aulas na Euax, revisões ao conteúdo dado em sala, e simulados online oferecidos pela 
EAD Euax. 
 
Na sequência revisei o PMBOK® e as apostilas da escola, que auxiliaram no 
entendimento do guia através de exemplos vivenciados pelos professores e 
consultores da Euax, ajudando muito na assimilação dos conteúdos, além de 
conterem dicas e recomendações para o exame. 
 
Nas últimas quatro semanas, pelo menos 3 horas por dia, a minha rotina foi realizar os 
simulados complementares que a Euax oferece aos seus alunos, através de um 
software com mais de 1.200 questões atualizadas, leituras, resumos, e a participação 
em um grupo de estudos do guia PMBOK® oferecido pelo PMI-SC. 
 
Com isso ao final da décima semana eu realmente havia assimilado e aprendido todo 
o conteúdo proposto, me sentindo preparado para a prova. Foi só respirar fundo e dar 
o último passo do planejamento traçado na primeira semana, e em dezembro do 
mesmo ano eu me tornei PMP® após realizar a prova em um centro autorizado em 
Curitiba. 
 
Termino dizendo, que para mim, este foi um bom exemplo de um projeto bem 
gerenciado. O objetivo inicial foi atingido, o prazo cumprido, o orçamento mantido e a 
qualidade garantida, além de me servir como lição aprendida. 
 
Obrigado ao time da Euax e ao PMI pela oportunidade de aprender com vocês. 


