
 

 

CURSO: 
FORMAÇÃO SCRUM MASTER  

(ONLINE AO VIVO) 
Objetivos: 

 Apresentar aos participantes os conceitos fundamentais do framework Scrum, umas das 
metodologias mais aclamadas no momento, com foco no papel do Scrum Master, 
trabalhando seus benefícios e a utilização dos princípios Scrum, seus processos, artefatos, 
papéis e melhores práticas para geração de resultados; 

 Ao final do curso, pretende-se que cada participante possa ter uma visão diferenciada de 
como fazer gestão das equipes e entregar valor ao cliente. 

Conteúdo Programático: 
Gerenciamento de Projetos 

 Áreas de conhecimento em gerenciamento de Projetos 

 Ciclos de vida em projetos 

 O papel do gerente de projetos 
Introdução aos métodos ágeis 

 Manifesto ágil 

 Mudança de paradigma 

 O guarda-chuva ágil 

 Organização e Justificativa de negócio 
Visão Geral do Scrum 

 Introdução e as certificações Scrum 

 Projetos tradicionais X Scrum 

 Benefícios do Scrum 

 Características das equipes Scrum 

 Entrega contínua de resultados 
Papéis Scrum 

 ProductOwner 

 Scrum Master 

 Time Scrum 
Artefatos Scrum 

 Release 

 Histórias de usuário 

 ProductBacklog 

 Work In Progress 

 Scrumboard 

 Sprint Burndownchart 
Time-box 

 Planejamento da Release 

 Planejamento da Sprint 

 Reunião diária 

 Retrospectiva da sprint 

 Melhoria continua 
Implementação do Scrum 



 

 

 Processos Scrum 

 Priorização baseada em valor 

 Planejamento e estimativas 

 Revisão e retrospectiva 

 Escalando o Scrum 
Estudo de Caso 

 Aplicação do Scrum na prática 

 Simulação dos processos Scrum 

Público Alvo: 
Gestores, administradores, pessoas interessadas em conhecer 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: 

 Exposição de conteúdo teórico com exemplos práticos; 

 Utilização de atividades para o framework Scrum; 

 Realização de estudo de caso; 

 Melhoria de processos na prática. 

Carga Horária: 
16 horas. 

Período e Horário: 
29/03 a 01/04/21, de 18h às 22h  

Facilitador: RENATO BORGES DE SOUZA 
 
Bacharel em Ciência da Computação, Scrum Master, ScrumProductOwner, ScrumDeveloper, 
PMP – Project Management Professional, CBPP® - Certified Business Process Professional, 
CPRE-FL, AEC, MBA em Gestão de Projetos; MBA em Gestão Pública; Consultor, Professor, 
Analista de Negócios, Gerente de Projetos, possui mais de 15 anos de experiência em 
Tecnologia da Informação e experiência na modelagem de processos de negócios e gestão de 
projetos. 

Investimento por Participante: 
R$ 440,00 (Quatrocentos e quarenta reais) ou 3x R$ 162,00 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 e Cartão de 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 ou Cartão de 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. 

 A confirmação do (a) facilitador (a) dependerá da disponibilidade de agenda no período e 
horário previstos para a realização do curso. Outros nomes podem ser indicados. 

 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. 

 


