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Passo 0: Clique em “Log in” e 

registre-se no site do PMI.  

Informe seus dados pessoais e 

acesse o site antes de filiar-se. 



Passo 1: Após acessar o 

site, entrar na guia 

“Membership”. 



 

Passo 2: Clicar em “Join”. 

 



Passo 3: Em “Tipos de Filiação” escolher 

uma entre as três possibilidades: 

Individual, Estudante ou Aposentado. 



Passo 4.1: Se desejar, clique em “Chapter” para 

adicionalmente se filiar a algum capítulo regional. 

Passo opcional. 

O PMI recomenda a 

sua filiação em 

algum Capítulo, pois 

é uma grande 

oportunidade de 

networking, 

descontos em 

eventos locais sobre 

GP e aprendizado 

sobre GP. 



Passo 4.2: Clique em 

“Brasil” para escolher se 

filiar a algum capítulo 

brasileiro do PMI. 

O PMI recomenda 

a sua filiação em 

algum Capítulo, 

pois é uma grande 

oportunidade de 

networking, 

descontos em 

eventos locais 

sobre GP e 

aprendizado sobre 

GP. 



Passo 4.3: Escolha entre os 

13 capítulos brasileiros e 

clique em “Join”.  

Os capítulos brasileiros são: 

- Distrito Federal; 

- Bahia 

- Espírito Santo 

- Fortaleza 

- Goiania 

- Joinville 

- Manaus 

- Minas Gerais 

- Paraná 

- Recife 

- Rio de Janeiro 

- Rio Grande do Sul 

- São Paulo 

Obs: É possível filiar-se a 
mais de um capítulo. 



Passo 5: Adicione a filiação ao(s) capítulo(s) desejado(s) ao seu carrinho de 

compras. Observe que já deverá estar em seu carrinho de compras a filiação ao 

PMI.  

No exemplo, a opção escolhida foi a “Individual”, mas você pode escolher 

Estudante ou Aposentado. 



Passo 6: Verifique se as 

filiações ao PMI e aos 

capítulos regionais 

escolhidos estão corretas e 

clique em “Checkout”. 



Passo 7: Confirme seus dados de entrega, e insira os dados para pagamento e 

clique em “Continue”. 
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Pronto! Você está filiado, já pode desfrutar de todos os benefícios do membro 

e em breve receberá informações e publicações do PMI. 

Sua filiação ao PMI e aos capítulos escolhidos deve ser renovada todos os anos 

para que continue recebendo todos os benefícios de membro. 



Dúvidas 

 Entre em contato com nosso departamento de atendimento, em 

português, pelo e-mail: 

 

AtendimentoBrasil@pmi.org  


