
PRINCE2® Foundation e Practitioner 

Atualizado em 18 de Agosto de 2015.

Informações Gerais  
Esse documento, se datado e assinado pelo participante, pode ser considerado como ficha de inscrição 

- Quando: de _____ / _____   a  _____ /_____  de 201___. 

- Horário:  
Turmas diurnas: das 9h às 18h. 
Turmas noturnas: das 18h30 às 22h30. 

- Carga horária:  
Total de 60 horas, sendo 20 horas de pré-curso e 40 horas presenciais em sala de aula (24 
horas do Foundation e 16 horas do Practitioner). 

- Local 
( ) Belo Horizonte (I): Rua Curitiba (altura galeria Ouvidor - Centro)  
( ) Belo Horizonte (II): Rua Sergipe (Funcionários - altura DETRAN) 
( ) Rio de Janeiro: Av. Presidente Vargas (I) ou Rua da Candelária (II), ambos próximos à igreja da 
Candelária e Av. Rio Branco 
( ) São Paulo: próximo à Avenida Paulista e ao Shopping Paulista 
( ) Sul: Av. Erico Verissimo - Menino Deus - Porto Alegre - Rio Grande do Sul  

- Sobre o curso PRINCE2 Foundation e Practitioner - turmas diurnas:  
O Foundation (nível básico) acontece de segunda a quarta; e o Practitioner (nível avançado) 
acontece na quinta e sexta.  
O exame Foundation é realizado na quarta à tarde; e o exame Practitioner na sexta à tarde. O 
resultado do Foundation é dado na própria quarta. Já o exame Practitioner é enviado à APMG para 
ser corrigido, sendo o resultado divulgado de 2 a 4 semanas. 
O treinamento é dado em português; o material do curso é em  português (inclusive o manual 
oficial do PRINCE2) e os exames são em português (Foundation e Practitioner).  
 
- Sobre o curso PRINCE2 Foundation e Practitioner - turmas noturnas:  
O Foundation (nível básico) acontece nos 6 primeiros dias de aula; e o Practitioner (nível 
avançado) acontece nos últimos 4 dias de aula.  
O exame Foundation é realizado na sexta aula; e o exame Practitioner na décima aula. O resultado 
do Foundation é dado no próprio dia do exame. Já o exame Practitioner é enviado à APMG para ser 
corrigido, sendo o resultado divulgado de 2 a 4 semanas. 
O treinamento é dado em português; o material do curso é em  português (inclusive o manual 
oficial do PRINCE2) e os exames são em português (Foundation e Practitioner).  

- Sobre o pré-curso: 
O pré-curso inclui o manual oficial do PRINCE2; exercícios e orientações, e faz parte do 
treinamento. Inclusive, para quem é PMP, vale 20 PDUs. Para que você alcance o sucesso total do 
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treinamento, é muito importante que você dedique, no mínimo, as 20 horas de estudo/leitura 
recomendadas.  

É importante que, durante o período do treinamento, você fique totalmente focado no conteúdo 
das aulas e faça os exercícios que o professor passar para casa. Importante também é você levar 
para a sala de aula as anotações e dúvidas que tiver ao longo do pré-curso.  

Como material de suporte a seu estudo, também enviamos/colocamos à sua disposição para o pré-
curso: 

- uma apresentação geral que mostra quais são os elementos integrados, os 7 princípios, os 
processos e os temas PRINCE2, entre outros; 

- um overview free (aula) do PRINCE2, de aproximadamente 1 hora, em vídeo/audio e ppt.  
 
- a versão eletrônica (pdf) do glossário (inglês X português) para que você o tenha, já que essa é 
uma certificação mundial - mesmo sendo todo o treinamento realizado em português;  

- Materiais/Conteúdo: 
Manual oficial do PRINCE2, apostilas, exercícios, glossário e simulados.  
Importante: o material do pré-curso é confidencial e exclusivo para o aluno inscrito nas turmas 
da RARO, não passível de divulgação, pois trata-se de material acreditado e licenciado pela ATO 
junto à APMG-International. Seu uso indevido poderá gerar auditoria e causar penalidades legais. 

- Formas de pagamento:  
(   ) à vista (transferência ou depósito bancário) 
(   ) em 3 vezes sem juros no cartão de crédito 
(   ) em mais vezes no cartão, pelo PagSeguro UOL, com os encargos do cartão 
Obs.: ‘não’ trabalhamos com cheque ou depósito parcelado, a não ser que os cheques/parcelas 
sejam compensados até a sexta-feira anterior ao início do treinamento. 

- Política de descontos: 
à vista (até o dia anterior ao início da turma): 3% de desconto 
com pelo menos 25 dias de antecedência: 2% de desconto 
Candidato possui o livro: R$ 300,00 de desconto 
Candidato PMP com certificado ativo: R$ 400,00 de desconto 

Os descontos são aplicados em cima do valor de R$ 4.300,00 

Os descontos são acumulativos. Por exemplo, conseguiria o desconto máximo se a pessoa 
pagar à vista, com no mínimo 25 dias de antecedência, possuir o livro e for PMP receberá um 
desconto: R$ 4.300,00 – 3% (R$ 129,00) - 2% (R$ 86,00) – PMP (R$ 400,00) – livro (R$ 300,00) 
= R$ 3.385,00 
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- Valor do investimento: 

Foundation & Practitioner: 

Valor normal sem desconto: R$ 4.300,00 
À vista tem 3% de desconto (até o dia anterior ao início da turma) 
25 dias antecedência tem 2% de desconto 
PMP tem R$ 400,00 de desconto 
Se tiver livro, R$ 300,00 de desconto 

Seguem todas as combinações da política de descontos: 

1. Pagou à vista em qualquer momento (3% desconto): R$ 4.171,00 
2. Pagou com 25 dias de antecedência (2% desconto): R$ 4.214,00 
3. Pagou à vista e com 25 dias de antecedência (5% de desconto): R$ 4.085,00 
4. Pagou à vista e é PMP: R$ 3.771,00 
5. Pagou à vista e tem o livro: R$ 3.871,00 
6. Pagou à vista, é PMP e tem o livro: R$ 3.471,00 
7. Pagou com 25 dias de antecedência e é PMP: R$ 3.814,00 
8. Pagou com 25 dias de antecedência e tem o livro: R$ 3.914,00 
9. Pagou com 25 de antecedência, é PMP e tem o livro: R$ 3.514,00 
10. Pagou à vista, com 25 dias de antecedência e é PMP: R$ 3.685,00 
11. Pagou à vista, com 25 dias de antecedência e tem o livro: R$ 3.785,00 
12. Pagou à vista, com 25 dias de antecedência, é PMP e tem o livro: R$ 3.385,00 

Esse valor inclui: manual do PRINCE2 em português do Brasil, apostila do treinamento, o(s) 
exames Foundation e Practitioner, o(s) certificados e os coffee-breaks durante o período do 
treinamento. 

PS: Candidatos com certificado PMP em bom estado (certificado ativo) ganham R$ 400,00 
de desconto, pois não será necessário realizar o exame Foundation. Todavia, o candidato 
participará de todo o treinamento e receberá todo o material dos demais candidatos, inclusive os 
simualdos do Foundation. O candidato deve enviar uma cópia do certificado PMP em formato 
digital. 
 
--- 
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Foundation: 

Valor normal sem desconto: R$ 3.060,00 
À vista (até o dia anterior ao início da turma) tem 3% de desconto 
25 dias antencedência tem 2% de desconto 
PMP tem R$ 400,00 de desconto 
Se tiver livro, R$ 300,00 de desconto 

Seguem todas as combinações da política de descontos: 
1. Pagou à vista em qualquer momento (3% desconto aproximadamente): R$ 2.970,00 
2. Pagou com 25 dias de antecedência (2% desconto aproximadamente): R$ 2.990,00 
3. Pagou à vista e com 25 dias de antecedência (5% de desconto): R$ 2.900,00 
4. Pagou à vista e é PMP: R$ 2.570,00 
5. Pagou à vista e tem o livro: R$ 2.670,00 
6. Pagou à vista, é PMP e tem o livro: R$ 2.270,00 
7. Pagou com 25 dias de antecedência e é PMP: R$ 2.590,00 
8. Pagou com 25 dias de antecedência e tem o livro: R$ 2.690,00 
9. Pagou com 25 de antecedência, é PMP e tem o livro: R$ 2.290,00 
10. Pagou à vista, com 25 dias de antecedência e é PMP: R$ 2.500,00 
11. Pagou à vista, com 25 dias de antecedência e tem o livro: R$ 2.600,00 
12. Pagou à vista, com 25 dias de antecedência, é PMP e tem o livro: R$ 2.200,00 
 
 
Esse valor inclui: manual do PRINCE2 em português do Brasil, apostila do treinamento, o(s) 
exames Foundation, o(s) certificados e os coffee-breaks durante o período do treinamento. 

=== 

Practitioner: 

Valor normal sem desconto: R$ 2.870,00 
À vista (até o dia anterior ao início da turma) tem 3% de desconto 
25 dias antencedência tem 2% de desconto 
Se tiver livro, R$ 300,00 de desconto 

Seguem todas as combinações da política de descontos: 
1. Pagou à vista em qualquer momento (3% desconto aproximadamente): R$ 2.780,00

2. Pagou com 25 dias de antecedência (2% desconto aproximadamente): R$ 2.810,00

3. Pagou à vista e com 25 dias de antecedência (5% de desconto aproximadamente): R$ 
2.720,00

4. Pagou à vista e tem o livro: R$ 2.480,00

5. Pagou com 25 dias de antecedência e tem o livro: R$ 2.510,00

6. Pagou à vista, com 25 dias de antecedência e tem o livro: R$ 2.420,00 
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Esse valor inclui: manual do PRINCE2 em português do Brasil, apostila do treinamento, o(s) 
exames Practitioner, o(s) certificados e os coffee-breaks durante o período do treinamento.

- Entendendo nossos ‘Descontos e promoções’:  
Desconto à vista (campanha 25 dias de antecedência): dá 3% de desconto para 
pagamentos realizados via depósito ou transferência bancária. O regulamento da campanha 25 
dias está publicado no endereço: http://www.raro-training.com.br/nos_campanha.asp .  

- Período de inscrição:  
O participante poderá se inscrever, em qualquer uma de nossas turmas públicas, a qualquer 
momento.  
Ou seja, ele pode fazer a inscrição (em http://www.raro-training.com.br/produtos_prince.asp ) e, 
caso queira, efetuar o pagamento referente ao pré-curso, receber o material do pré-curso e ler/
estudar o material recomendado para, futuramente, realizar o treinamento.  
Quando da confirmação da turma, o participante deverá pagar o restante do treinamento. Não há 
devolução, em qualquer hipótese, do valor referente ao material do pré-curso enviado. 
O calendário com a previsão das turmas fica publicado no site da RARO e o prazo máximo para 
inscrição é de, aproximadamente, ‘até 10 dias antes do início das turmas diurnas’ e ‘até 5 dias 
antes do início das turmas noturnas’. 

- Curiosidade: Sendo PMP, a ótima notícia é que, fazendo esse curso do PRINCE2, ganhará até 60 
PDUs para renovar sua certificação no PMI! 

- Divulgação dos contatos da turma (e-mails/nomes/telefones etc.): a RARO não divulgará, 
nem mesmo para a própria turma, os contatos dos alunos. Caso a turma queira trocar os contatos 
entre si, esta deverá ser uma iniciativa dos alunos e de sua total responsabilidade. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Confirmação de turmas: 

A confirmação oficial de uma turma é enviada, mediante um número mínimo de alunos, no 
máximo entre 5 (cinco) e 7 (sete) dias antes do início da turma, sempre lembrando que o nosso 
esforço é de confirmá-la o quanto antes. 
Caso a turma não seja confirmada, a matrícula fica automaticamente válida para a formação de 
uma próxima turma de interesse do participante. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Transferências e cancelamentos de matrícula: 

• Antes da confirmação oficial da turma, transferências de turmas (independente do 
Estado do Brasil) ou cancelamentos paga-se uma taxa administrativa extra de 10% 
sobre o valor normal sem desconto. No caso de cancelamento e o material do pré-
curso já tenha sido enviado, então o valor de R$ 650,00 referente ao pré-curso não será 
devolvido.  

• A partir do momento da confirmação oficial da turma, transferências de turmas 
(independente do Estado do Brasil) paga-se uma taxa administrativa extra de 20% 
sobre o valor normal sem desconto. Após a conformação oficial da turma, não é 
permitido o cancelamento da matrícula. 

• A transferência pode ser feita para outra turma que ocorra dentro de 1 ano após a 
matrícula. Não serão aceitas transferências para datas após este período. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Pagamentos: 

• No ato da matrícula, a título de entrada, e já para receber o material do pré-curso, o 
participante poderá pagar o valor de R$ 650,00. É recomendável. 

• O restante do valor deverá ser pago no momento da confirmação oficial da turma. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Faltas nos dias de aula:  

• A RARO não se responsabiliza pelas faltas nos dias das aulas, não cabendo à RARO repor 
tal(is) dia(s). 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

‘Faltas e/ou não aprovação’ nos exames:  
• No caso de faltas e/ou não aprovação nos exames, os valores para as novas tentativas 

são: 
o Exame Foundation: R$ 800,00 
o Exame Practitioner: R$ 1.200,00 

• Caso o participante tenha interesse em ser um ‘aluno ouvinte’ nos respectivos módulos 
onde ‘faltou’ ou ‘não atingiu aprovação’, poderá sinalizar sua intenção à RARO para 
negociação de valor. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Substituição de participantes 

Os participantes poderão substituir-se em um curso, sem qualquer custo. Entretanto, é 
de total responsabilidade do participante que passar a sua vaga, passar 
também, todas as orientações e os materiais, fornecidos pela RARO Project Training 
Center, necessários para a sua realização. Devido à natureza do treinamento e da 
preparação necessária, é recomendável que a substituição seja feita pelo menos uma 
semana antes da data de início do curso. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Solicitação de matrícula 

Inscrições não presenciais: 

Para inscrições não presenciais, a solicitação de matrícula deve ser realizada via formulário 
eletrônico no site da RARO, em: www.raro-training.com.br / Produtos e Serviços / PRINCE2® / 
Certificação: http://www.raro-training.com.br/produtos_prince.asp . 
 
 
 

Inscrições presenciais: 
 
Para inscrições presenciais, os dados abaixo devem ser preenchidos, com letra legível, e 
este documento/ficha deve ser assinada e datada, tanto para pessoa física quanto para 
pessoa jurídica. 

Dados necessários:  

1) pessoa física:  

✓ Nome completo: ___________  

✓ Endereço para cadastro e pagamento: 

• Avenida/Rua/Quadra/Praça etc.: __________________________________________ 

• Número/complemento: ___________ 

• Bairro: ___________ 

• CEP: ___________ 

• Cidade: ___________ 

• Estado: ___________ 

• País: ___________  

✓ CPF: ___________ 

✓ Responsável pelo pagamento: ___________ 
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✓ Telefone do responsável pelo pagamento: ___________ 

✓ E-mail do responsável pelo pagamento: ___________ 

✓ Turma que o participante solicita inscrição: ___________ 

✓ Data de pagamento: ___________ 

✓ Cartão de crédito? (   ) Sim / (   ) Não 

Necessidades especiais: 

O participante possui alguma necessidade especial? Se sim, especificar: 

 

2) pessoa jurídica: 

✓ Razão Social: ___________  

✓ Endereço: 

• Avenida/Rua/Quadra/Praça etc.: ____________________________________________ 

• Número/complemento: ___________ 

• Bairro: ___________ 

• CEP: ___________ 

• Cidade: ___________ 

• Estado: ___________ 

• País: ___________  

✓ CNPJ: ___________ 

✓ I.E.: ___________ (se não tiver, especificar a Inscrição Municipal) 

✓ I.M. ___________ 

✓ Contato da pessoa responsável pelo pagamento: ___________ 

✓ Telefone do responsável pelo pagamento: ___________ 

✓ E-mail do responsável pelo pagamento: ___________ 

✓ Nome do participante: ___________ 
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Atualizado em 18 de Agosto de 2015.

✓ Turma que o participante solicita inscrição: ___________ 

✓ Data de pagamento: ___________ 

✓ Cartão de crédito? (   ) Sim / (   ) Não 

Necessidades especiais: 

O participante possui alguma necessidade especial? Se sim, especificar: 

 

Dúvidas e sugestões? 
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco ( contatos@raro-training.com.br ) ou consulte 
nosso FAQ! 

Seja bem-vindo(a)!

___________________________________________________________________________________________________  
-‐-‐-‐	  RARO	  Project	  Training	  Center	  -‐	  uma	  Organização	  Acreditada	  (ATO)	  pela	  APMG-‐InternaAonal	  -‐-‐-‐ 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