
 

 

CURSO: 
Gestão Ágil de Projetos e Processos 

(ONLINE AO VIVO) 
Objetivos: 
 Demonstrar os benefícios do Gerenciamento Ágil de Projetos, apresentando conceitos e 

boas práticas propostas no Guia Ágil do Project Management Body of Knowledge (PMBoK) 
– 6ª Edição; 

 Associar os conceitos de agilidade com a gestão de processos de negócios, e como essa 
combinação pode contribuir com os resultados da empresa, permitindo que os 
participantes possam aplicá-los em projetos profissionais, acadêmicos ou pessoais; 

 Tratar sobre os conceitos de gerenciamento de projetos, agilidade, gestão por processos e 
sobre o Scrum, um dos frameworks ágeis para gerenciamento de equipes e projetos mais 
utilizados no mundo; 

 Proporcionar ao participante uma visão diferenciada de como fazer gestão de ágil de 
projetos e equipes, alinhado aos seus processos, entregando valor ao cliente. 

Conteúdo Programático: 
 
Introdução 

 PMBok, Guia Ágil, CBOK e SBOK 

 Boas práticas em Gerenciamento de Projetos 

 Agilidade 

 O Guia ágil de gerenciamento de projetos 

 O Guia para a gestão de processos de negócios 
Gerenciamento de Processos de Negócios 

 Processo de Negócio 

 BPM – Business Process Management 

 Elementos para a modelagem de processos de negócios 

 Modelagem de processos AS-IS 

 Análise e Desenho de Processos 
Gerenciamento de Projetos 

 Conceitos, Papéis e Influências organizacionais em projetos 

 Papel do Gerente de Projetos 

 Modelo tradicional X Modelo ágil de gestão de projetos 

 Introdução a APM – Agile Project Management 
Métodos ágeis 

 Manifesto ágil 

 Mudança de paradigmas 

 Organização e justificativa de negócio 

 Kanban 

 Implantando o ágil 

 Papéis, Cerimônias e Equipe 
Framework Scrum 

 Conhecendo o framework Scrum e seus processos 

 Característica do framework Scrum 



 

 

 Características das equipes Scrum 

 Papéis e artefatos do framework Scrum: Product Owner, Scrum Master e Time Scrum 
Gestão Ágil de Processos 

 Ferramentas e Métodos 

 Mudança da visão tradicional de processos 

 Práticas da gestão ágil de processos 
Business Agility 

 Fatores de sucesso 

 Indicadores preditivos de agilidade 

 Gestão do fluxo das oportunidades 

 O que é business agility? 

 Gerenciamento de Portfólio Enxuto 
Estudo de Caso 

 Aplicação do Gerenciamento Ágil de Projetos na prática 

 Simulação dos processos Scrum 

 Mapeamento de processos 
Público Alvo: 

Gestores, administradores, pessoas interessadas em conhecer a gestão de projetos e 
métodos ágeis para adaptar e melhorar os processos de gestão. Membros de equipe 
de gestão, pessoas de negócios, envolvidas nos mais diversos tipos de projetos. 
Pessoas interessados que desejam aprender a metodologia Scrum, analisar e 
transformar processos de gestão de seu dia a dia e local de trabalho. 
Metodologia: 
As informações devem ser apresentadas de forma expositiva e utilizando exemplos práticos. 
Será baseada ainda no Guia para Gerenciamento de Processos de Negócios (CBOK), onde 
apresenta toda a metodologia de gestão por processos. Além disso, será feito um paralelo com 
as metodologias ágeis de gerenciamento de projetos, tendo como base o framework Scrum. 
Serão utilizados dinâmicas e exercícios para praticar o conhecimento adquirido em 
Gerenciamento de Projetos. 

Carga Horária: 
24 horas. 

Período e Horário: 
18 a 23/01/21, de 18h às 22h (segunda a sexta-feira) e 8h às 12h (sábado). 

Facilitador: Renato Borges de Souza, MBA PMP 
 
Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Amazonas, Mestrando em 
Engenharia de Processo – UFPA, possui certificação PMP (Project Management Professional), 
SMC (Scrum Master Certified), SPOC (ScrumProductOwnerCertified), CPRE-FL (Certified 
Professional for Requirements Engineering), CBPP (Certified Business ProcessProfesssional), 
MBA Executivo em Gerenciamento de Projetos – Gama Filho, MBA em Gestão Pública – Dom 
Bosco. Palestrante, facilitador e professor nas áreas de Gerenciamento de Projetos e Análise 
de Negócios. Atua no ramo de gerenciamento e tecnologia há mais de 15 anos, nos diversos 
papeis: product manager, gerente de projetos, gestor de processos, scrummaster, 
desenvolvedor, analista de sistemas, analista de negócios. 

Investimento por Participante: 
R$ 590,00 (Quinhentos e noventa reais) ou 3x R$ 216,00 nos cartões Visa, MasterCard, Visa 



 

 

Electron, MasterCard Maestro, Elo, Hipercard, Hiper e Amex. 
 
Este valor inclui: material didático digital e certificados de participação. 
 
Condições de Pagamento: 
Pessoa Física: Transferência Bancária, Espécie, Cartão de Débito ou Crédito. 

Pessoa Jurídica: Caso a empresa já possua cadastro na QUALYNORTE, efetuado através de uma 
compra já realizada, seguiremos a forma de pagamento acordada. Em caso de primeira 
compra, o pagamento deverá ser antecipado, mediante confirmação do curso, podendo ser 
através de Boleto, Transferência Bancária, Espécie, Cartão de Débito ou Crédito. 

Observações Importantes: 

 NOVIDADE! A cada 7 (sete) inscrições você ganha 1 CORTESIA.* 

 A frequência necessária é de, no mínimo, 75% para ter direito ao certificado de participação 
ao final do curso. 

 O link da sala virtual será enviado no dia do curso. 

 O participante poderá acessar através de computador, tablet ou celular, desde que tenha 
internet disponível e o programa/aplicativo ZOOM instalado; 

 Sugerimos utilizar fone de ouvido para melhor captação e transmissão de áudio. 

 Não esqueça, no horário do curso esteja focado e em um ambiente adequado, evitando 
interrupções. 

 A Qualynorte não se responsabiliza pela ausência ou desistência do participante, 
ressaltando que será cobrado o valor total das inscrições solicitadas pela Contratante. 

 Participantes poderão ser substituídos a qualquer momento e sem nenhum custo extra. 

 A Qualynorte se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento caso o mesmo não 
tenha a quantidade mínima de participantes para sua realização. 

 Este treinamento pode ser realizado in company. Consulte-nos sobre as condições 
comerciais. 

 
* Válido para inscrições na mesma turma e sem aplicação de descontos. 

Por que escolher a Qualynorte? 
 25 anos de forte atuação no mercado local; 
 Transparência e cumprimento do que foi tratado; 
 Estrutura física e pessoal administrativo, garantindo suporte em qualquer etapa da 

contratação; 
 Índice de satisfação de clientes superior a 98%; 
 Consultores experientes, comprometidos em proporcionar os melhores resultados; 
 Compromisso com o resultado dos nossos serviços, buscando a utilização de ferramentas 

práticas que auxiliem o atingimento dos objetivos propostos; 
 Visita de diagnóstico, objetivando identificar as reais necessidades da empresa contratante 

para o alcance dos resultados propostos (exclusivo para cursos in company); 
 Relatório analítico e gráfico de avaliação de reação, oportunizando ao cliente obter retorno 

sobre o desempenho de seus colaboradores, bem como sugestões de melhoria na busca de 
melhor eficácia; 

 Certificado de Reconhecimento de Desempenho oferecido ao participante que melhor se 
desenvolveu durante o curso, como forma de incentivo à prática dos conhecimentos 
adquiridos. 

 


