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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Objetivo
Capacitar proﬁssionais no gerenciamento de projetos ágeis, utilizando o framework SCRUM. Fornecer o conhecimento teórico sobre o ambiente ágil, papéis e responsabilidades, eventos e produtos bem como exercícios
práticos de planejamento e execução do projeto ágil.

Público-alvo
Gerentes de Projetos, Analistas, Desenvolvedores e demais proﬁssionais interessados na utilização da abordagem ágil como fator de melhoria da qualidade e aumento de sucesso dos seus projetos.

Programa
1 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS
1.1 - O que é o gerenciamento de projetos.
1.2 - Partes interessadas de um projeto.
1.3 - Projeto, programa e portfólio.
1.4 - Gerenciamento de projetos x
gerenciamento de operações.
1.5 - O escritório de projetos (PMO).
2 - A ABORDAGEM ÁGIL
2.1 - Porque falar em agilidade.
2.2 - O que são e o que não métodos ágeis.
2.3 - Práticas tradicionais x práticas ágeis.
2.4 - Entrega orientada ao valor (value-driven
delivery).
2.5 - O manifesto ágil, valores e princípios.
2.6 - O pensamento ágil (agile mindset).
3 - PRÁTICAS, MÉTODOS E FRAMEWORKS
3.1 - LEAN Development.
3.2 - Kanban.
3.3 - XP - Extreme Programming.
3.4 - FDD - Feature Driven Development.
3.5 - SCRUM - Visão geral.
4 - O FRAMEWORK SCRUM
4.1 - Pilares

4.2 - Valores
4.3 - O time SCRUM
4.3.1 - Product Owner
4.3.2 - Scrum Master
4.3.3 - Time de Desenvolvimento
4.4 - Os eventos Scrum
4.4.1 - O que é uma Sprint
4.4.2 - Sprint planning
4.4.3 - Daily Meeting
4.4.4 - Sprint Review
4.4.5 - Sprint Retrospective
4.5 - Os produtos Scrum
4.5.1 - Product Backlog
4.5.2 - Sprint Backlog
5 - EXECUTANDO UMA SPRINT
5.1 - Mudanças
5.2 - Bugs
5.3 - Riscos
5.4 - Ferramentas de apoio
5.4.1 - Gráﬁco Burndown
5.4.2 - Kanban
6 - PARTES INTERESSADAS
6.1 - Engajamento das partes interessadas
6.2 - Liderança Servidora
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Tutora:
Sueli Barroso

MBA em Gerenciamento de Projetos (FGV) e graduada em Administração de
Empresas. Possui as certiﬁcações PMP pelo Project Management Institute - PMI
e PRINCE2 ® Practitioner. Especialista em gerenciamento de projetos, programas
e portfólio, com mais de 25 anos de experiência. Foi responsável pelo
planejamento, execução e acompanhamento de projetos em diversas empresas
no Brasil e no Exterior. É Consultora sênior da Macrosolutions há mais de 4 anos,
possui grande experiência na criação e implementação de PMO's, recuperação
de projetos problemáticos e no desenvolvimento de metodologias de
gerenciamento de projetos, programas e portfólio de projetos estratégicos, em
empresas do setor público e privado. Atua como voluntária do PMI-MG desde
2004, foi Vice-presidente de Comunicação e Publicidade durante 4 anos sendo
hoje a Vice-presidente do Capítulo. Foi gerente dos projetos do III e IV Encontro
de Gerenciamento de Projetos do PMI- MG. Leciona sobre gerenciamento de
projetos em cursos de pós-graduação e treinamentos. É palestrante convidada
em eventos e empresas, representando o PMI-MG. Professora dos cursos de
pós-graduação na área de MBA em Gestão de Projetos do Ietec..

Conheça o perﬁl de quem já fez esse curso no Ietec

Algumas empresas cujos proﬁssionais já participaram dos nossos cursos
Banco do Brasil, CSN, Construtora Norberto Odebrecht, Enesa Engenharia, Fidens Engenharia, Kinross Brasil,
LA Falcão Bauer, Leme Engenharia, National Oirwell Varco do Brasil, Petronas, Prefeitura Municipal de Juiz de
Fora, PSO Engenharia, Real Estruturas e Construções, Santa RitaTransportes, Sec. de Estado de Planejamento
e Gestão, Siemens, Tecnometal Eng. e Construções, Tetra Tech Brasil, Tribunal de Justiça do Estado de MG.

O que dizem nossos alunos
"Aulas focadas, com objetividade e exemplos práticos, posso aplicar os assuntos imediatamente em meu
ambiente de trabalho."
Anderson Fabiano Dums - Analista de Sistemas | Ex-aluno do curso de Planejamento e Controle da
Capacidade Produtiva
"O mercado oferece inúmeros cursos a distância, muitas vezes o conteúdo é bom. O diferencial deste curso
na IETEC, além das vídeoaulas, material didático e complementares, é a atenção dada aos alunos e a
rapidez das respostas. Me senti em uma sala de aula."
Ursula Faria Ribeiro - Engenharia de Produção | Ex-aluna do curso de Planejamento e Controle da
Capacidade Produtiva
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EaD Ietec – Completa para Você
Os cursos de Educação a Distância do Ietec, foram desenvolvidos através do conceito de que a aquisição do
conhecimento é estimulada a partir das ações entre aluno, tutor, material didático e o ambiente de aprendizagem
que permite a interação entre os alunos. Partindo desse pressuposto, o uso das tecnologias da informação, de
exemplos práticos da aplicação dos conteúdos técnicos, bem como, as reﬂexões sobre a experiência proﬁssional
de cada participante, são elementos norteadores dos cursos a distância do Ietec. Tudo isso mediado pela ﬁgura
de um tutor com profundo conhecimento teórico e prático do conteúdo estudado.

Monitoria Pedagógica

Acesso direto aos professores

Autonomia

Acompanhamos nossos alunos
individualmente. Receba
notiﬁcações de atividades,
fóruns e muito mais.

Acompanhamento ativo de um
professor tutor, proﬁssional
de destaque do universo
acadêmico-empresarial.

Flexibilidade de tempo, acesso
ao conhecimento a qualquer
hora e local.

Networking

Aplicabilidade

Certificado Ietec

Nossa metodologia de
ensino foi idealizada para
estimular a interação entre os
alunos.

Nossos cursos são desenvolvidos
por professores que atuam no
mercado, o que permite uma
maior aproximação do aluno
com a prática.

Todos os cursos dão direito a
um certiﬁcado. Para receber o
certiﬁcado, você deverá obter
aproveitamento mínimo de 60%
nas atividades.

Conheça nossa estrutura de ensino
Fóruns

Download dos Materiais

Esclareça dúvidas e interaja com
professores e colegas sobre os
assuntos discutidos no curso.

Disponibilizamos a versão em PDF
de nossos materiais didáticos.

Avaliação do Aprendizado

Biblioteca de Mídias

Conﬁra a evolução do seu aprendizado através de nossas atividades de ﬁxação. As atividades
são pontuadas e corrigidas automaticamente.

Em nossa Biblioteca de Mídias você
encontra materiais complementares
que vão enriquecer ainda mais o seu
aprendizado.
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Sobre o IETEC
O Instituto de Educação Tecnológica investe, desde 1987, na oferta dos melhores cursos de qualiﬁcação proﬁssional, pois entende que tal ação acarreta em desenvolvimento sustentável dos processos empresariais.
A instituição é referência em educação tecnológica e provedora de conhecimento em diversas especialidades,
oferecendo cursos de pós-graduação: aperfeiçoamento, MBA e Mestrado; cursos de curta-duração a distância
e presenciais, além de Workshops e cursos gratuitos EaD. Toda essa variedade de cursos possibilita a obtenção
de resultados concretos para a evolução de carreiras e empresas. Sua credibilidade pode ser comprovada por
meio dos mais de 13.082 proﬁssionais já pós-graduados na instituição, além dos 74.300 alunos que já participaram dos cursos de curta duração, seminários e workshops.
Para assegurar a aplicabilidade do contéudo de seus cursos, o IETEC investe na formação de um corpo técnico
de qualidade, composto por uma equipe de professores e coordenadores com sólida formação acadêmica e
ampla experiência de mercado.
Cidadania, responsabilidade social e respeito ao meio ambiente são valores que a instituição promove em tudo
o que prática e ensina.

Alguns de nossos clientes
Anglo American, Banco do Brasil, BH Trans, Cemig, CIBRASA, Codeme, Comau, Concremat, Construtora Barbosa
Mello, Construtora Norberto Odebrecht, Copasa, CSN,Diefra Engenharia, Embrapa, Ferrovia Centro Atlântica,
FIAT, Fidens, Enesa Engenharia, Fidens Engenharia, Gerdau Açominas, Globo, HMB Tecnologia, Infraero, Itatiaia
Móveis, Iveco, Kinross, LA Falcão, Lafarge, Leme Engenharia, Locamerica, Magnesita, Magneti Marelli, MGS,
Mineração Apoena, Mineração Rio do Norte, MIP Engenharia, Mitsubishi Motors, MMX Mineração, MPMG,
MRS, National Oilwell Varco do Brasil, Orteng, Petrobrás, Petronas,Prefeitura Municipal de Juiz de Fora,PSO
Engenharia, Real Estruturas, Reta Engenharia, RIMA, Santa Rita Transportes, SEI Consultoria de Projetos, Sec.
de Estado de Planejamento, Siemens, Sky, Stefanini, Sodexo, Sotreq, Tecnometal, Telemar, Tetra Tech, TJMG,
Thyssenkrupp Metalúrgica, Toshiba, Tractebel, Unimed, Usiminas, Usinas Siderúrgicas de MG, Vallourec &
Sumitomo, Viação Presidente, Vivo, Votorantim, Walmart, White Martins.

IETEC- Ensina quem sabe fazer!

O Ietec foi avaliado e aprovado como um provedor de formação em Gerenciamento de Projetos
pelo Project Management Institute (PMI)®.
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