
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CURSO 
Agile Scrum 

Fundamentos 

A certificação EXIN® Agile Scrum Foundation valida o 
conhecimento do profissional na combinação das 

metodologias ágeis com as práticas Scrum 

Com o rápido aumento das mudanças no mundo corporativo, sejam estas 
causadas pela demanda de clientes, requisitos de projeto, questões ou tarefas 
de suporte, muitas empresas estão descobrindo que seus métodos de negócio 
tradicionais não permitem que se movimentem rápido o suficiente e 
acompanhem as mudanças.   

Um grande número de times de gerenciamento de projeto, gerenciamento de 
produto e desenvolvimento de software estão fazendo a transição das 
metodologias tradicionais para as metodologias Ágeis. Uma das mais populares 
do Processo Ágil é a metodologia Scrum.  

A certificação EXIN Agile Scrum Foundation mostra que o profissional possui o 
conhecimento e compreensão dos princípios e conceitos de gerenciamento de 
projetos fazendo uso da metodologia Ágil. É uma forma estabelecida de se 
destacar no mercado e progredir em sua carreira profissional. 

 

Agile é um termo usado para descrever diversas 
abordagens de desenvolvimento ágil de projetos de 
software. Todos os métodos ágeis, enfatizam o trabalho 
em equipe, entregas frequentes de trabalho, 
colaboração próxima do cliente e a habilidade para 
responder rapidamente à mudança. 

Pioneira na oferta de Consultoria 
em Governança e Gestão da 
Tecnologia da Informação, a IT 
Partners é reconhecida pelo 
mercado e pela imprensa 
especializada como referência 
nacional em projetos de adoção e 
treinamento de ITIL® e pela 
expertise em COBIT.  
  

A IT Partners 

Destaca-se por treinamentos 
certificados internacionais, 
auditoria e implantação do COBIT, 
ISO/IEC2000, Risco e Compliance. 
Acreditada para cursos e exames 
em instituições internacionais, 
como o EXIN, APMG e a ISACA, já 
treinou mais de 3000 profissionais 
até 2012. 

* 
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 O curso 

O curso ensina os conceitos de ciclos de entrega curtos, 
trabalhando com requisitos de mudança e controle de 

processo empírico. Os profissionais vão aprender como 
entregar projetos em ciclos de iterações determinadas, 

organizar reuniões Scrum, gerenciar Backlogs de trabalho e 
priorizar trabalho para satisfazer a necessidade de negócio. 
A prática do treinamento ensina as técnicas que tornam isto 

possível e como gerenciar as entregas de projeto em um 
ambiente em mudança contínua.  
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O curso fornece conhecimento nas 
metodologias ágeis e práticas do 
Scrum.  

Este treinamento explora os princípios e 
práticas ágeis, incluindo Scrum, Kanban, XP 
e mais. O programa fornece um exame 
detalhado do ciclo de vida do projeto ágil, 
como também dos diferentes papéis e 
responsabilidades do time de projeto.  
As metodologias ágeis são abordagens 
populares no desenvolvimento de software 
e que estão cada vez mais sendo utilizadas 
em outras áreas.  
As práticas Scrum incluem o 
estabelecimento de times multifuncionais e 
auto gerenciáveis, produzindo uma entrega 
de trabalho ao final de cada iteração ou 
Sprint.  
 
PÚBLICO ALVO 
Profissionais que desejam se aprimorar e se 
manter atualizados com as mais recentes 
práticas em TI e de gerenciamento de 
projetos, em particular aqueles que 
trabalham nas áreas de Gerenciamento de 
Serviços de TI, Gerenciamento de Negócios, 
Desenvolvimento de Software e 
Gerenciamento de Projetos; 
Também: Líderes de Projeto, Analistas de 
Projeto, Assistentes de Projeto, Executivos, 
Analistas de Sistemas, Arquitetos de 
Software, Desenvolvedores, membros de 
equipe de projeto de diferentes áreas que 
queiram se manter atualizados nas novas 
técnicas de gestão de projetos. 
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OBJETIVOS DO CURSO 
No final deste curso os participantes 
vão adquirir competência para:  
• Conhecer a combinação das 

metodologias ágeis com as práticas 
Scrum. 

• Explicar o ciclo de vida do 
gerenciamento de projeto Ágil. 

• Entender as metodologias ágeis 
como abordagens populares para o 
desenvolvimento de software. 

• Compreender os princípios a serem 
aplicados nos projetos. 

• Descrever as práticas Scrum para o 
estabelecimento de times 
funcionais auto gerenciáveis. 

• Fazer o exame de certificação Agile 
Scrum Foundation do EXIN. 

 
PRÉ-REQUISITOS PARA EXAME 
• Não há nenhuma exigência mínima 

obrigatória, porém, é 
recomendável que os candidatos 
tenham experiência na área de TI, 
preferencialmente tendo 
participado de algum projeto na 
área. 

• É recomendado que os alunos 
realizem 60 horas de estudo 
pessoal, dependendo do seu 
conhecimento pré-existente; 

  
 
MATERIAL DO CURSO 
• Cópia do material de apresentação 

em sala de aula; 
• Exercícios práticos; 
• Simulado do Exame; 
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SOBRE O EXAME 
• Exame de certificação é aplicado 

através do EXIN®; 
• Múltipla escolha; 
• Lingua: Português ou Inglês. 
• 40 perguntas por exame; 
• 26 respostas certas exigidas para 

aprovação (de 40 disponíveis) – 65%; 
• 60 minutos de duração. 

 
DURAÇÃO DO TREINAMENTO 
16 horas. 
 



 

 

  

Sobre a IT Partners 
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Destaques nos trabalhos da IT 
Partners. 

Nossos clientes estão entre as 
maiores e melhores empresas do país, 
destacadamente entre as 500 
maiores. Tanto o segmento público 
como o privado conta com nossos 
serviços e treinamentos. 

 

Treinamento 

Para atender de forma eficiente, as 
áreas de TI das empresas que buscam 
o aprimoramento constante de suas 
equipes, a divisão de treinamento da 
IT Partners desenvolve e aperfeiçoa 
continuamente metodologias capazes 
de assegurar a formação teórica e 
prática dos alunos. A empresa se 
preocupa em adaptar à realidade do 
país, sempre com a aprovação dos 
organismos internacionais 
responsáveis, cursos e exames de 
certificação de todos os níveis. A IT 
Partners foi a primeira a oferecer 
cursos de ITIL® com conteúdo e 
exame de certificação em português. 
Os índices de aprovação obtidos por 
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seus alunos mantêm-se em torno 
acima dos patamares mundiais por 
tipo de curso. 

 

Consultoria 

A área de Serviços de Consultoria tem 
como foco ajudar nossos clientes a se 
adaptarem, com sucesso, às 
condições econômicas em constante 
mudança e a desenvolverem 
estratégias corporativas e 
tecnológicas que melhorem o retorno 
sobre seus investimentos. A IT 
Partners é especialista em aliar a 
inteligência de diagnóstico 
proporcionada pelo COBIT, ITIL®, ISO 
31000, ISO 27000, ISO 20000 e ISO 
15504. Desenvolvemos nossa própria 
metodologia, a BRAVO que trata da 
Governança do Ciclo de Vida dos 
Riscos de TI. 

 

Onde estamos 
Rua Arandu, 281 – conj. 33 / 34 – CEP 04562-030 – São Paulo – SP - Brasil  

Mais informações: 
www.itpartners.com.br 

treinamento@itpartners.com.br  

Tel. 55 11 5102-3830 


