CURSO

Design Sprint
Unindo Design Thinking e Metodologias Ágeis
Google Design Sprint: como funciona e como aplicar no seu projeto

A IT Partners
*

*

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.

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
Axelos, EXIN, Peoplecert e a ISACA,
já treinou mais de 10000
profissionais até 2017.

A essa alt ura voc ê já dev e t er ouvi d o falar d a tal
Google Design S print : um pro cesso d e d esign
“exp ress” ond e um grup o d e p esso as se reúne p or
5 di as para respo nder q uest ões c rític as de
negó cios at rav és d e d esi gn, prototip agem e teste
das id ei as c om os usuários.
O processo foi desenvolvido e anunciado pela Google Ventures,
um braço do Google focado em testar e acelerar ideias que ainda
estão em estágio inicial de desenvolvimento.
A principal vantagem desse processo de 5 dias em relação a tantas
outras metodologias que existem por aí é que ele pega um atalho
bastante vantajoso: ao invés de esperar para lançar um MVP
(Minimum Viable Product) para descobrir se a ideia é boa ou não,
processo esse que pode tomar vários meses, o Design Sprint foca
especificamente na validação da ideia com usuários e encurta o
processo para 40 horas de trabalho.
Muito melhor saber se a ideia vai funcionar ou não ANTES de ter
que passar pelo trabalho todo de desenvolvê-la por completo,
certo?

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
OBJETIVO DO CURSO
O Design Sprint é uma maneira
rápida e inteligente de
introduzir o poder do
desenvolvimento, de soluções,
centrado no ser humano, em
projetos de baixo orçamento ou
prazos curtos. Testando de
maneira rápida e barata as
respostas que você precisa para
mudar ou melhorar uma
solução.

O treinamento

Este intensivo curso presencial
de 5 dias é um caminho mais
prático e tangível de introduzir
a visão de inovação no seu time
ou organização o Design Sprint
pode ser o começo do fim dos
engavetamentos de projetos!

No decorrer do Design Sprint, os
participantes aprendem as
etapas que devem seguir para
mapear as necessidades dos
usuários e as partes
interessadas, bem como para
criarem soluções com os
usuários reais e em apenas
alguns dias, antes de apresentar
a nova solução para o mercado.
Ao final os participantes terão
capacidade para rodarem
sozinhos novas sessões Design
Sprints com desafios
determinados.

DESCRIÇÃO DO CURSO

METODOLOGIA

Os sprints de design são uma
estrutura para equipes de qualquer
tamanho para resolver e testar
problemas de projeto em 2 a 5 dias.

O Design Sprint possui um
caracter prático, aplicativo
diante de uma breve explicação
de cada etapa de projeto. Os
participantes aprendem a
desenvolver um Design Sprint à
medida que trabalham um
desafio real da empresa

A ideia de sprints é originada pelo
framework Agile. A ideia de design
thinking foi desenvolvida na IDEO e
na d.school em Stanford.
Essas estruturas foram adaptadas à
ideia de "sprints de design" graças
às equipes de UX do Google, Google
Ventures e Google [x] e equipes
a industria.
Os sprints também são usados por
startups e empresas de qualquer
tamanho.

Os participantes aprenderão
como rodar um Design Sprint
praticando os princípios que
focam o desenvolvimento de
uma solução focada no usuário
(Human Centered Design), com
exercícios de empatia,
construção conjunta de ideias
(co-criação), desenvolvimento
de protótipos, entre outras.
O aprendizado se dá, do começo
ao fim.
O Design Sprint é desenvolvido
por meio de preleções, curtas
palestras e aplicação de
recursos instrucionais ativos, tais

o Kick-Off: Definição de
o
o
o
o

Equipes e de Desafio do
Projeto
Momento1: Descobertas /
Mapear
Momento2: Ideias / Desenhar
Momento3: Experimentos /
Protótipo
Momento4: Resultados /
Testes

*As ferramentas utilizadas podem
variar, mas sempre seguindo as
etapas de desenvolvimento

PRÉ-REQUISITOS
Possuir vivência ou experiência
em projetos, processos, inovação
ou qualidade.
Os participantes precisam ter
acesso aos clientes da empresa
para desenvolver algumas etapas
e um computador com acesso à
internet por grupo de trabalho.

CERTIFICADO DE
PARTICIPAÇÃO
Todos os participantes que
cumprirem a carga horária de no
mínimo 75%.

PÚBLICO ALVO
Profissionais que lidem com
gestão, desenvolvimento e
gerenciamento de projetos,
ocupem posições de
desenvolvimento de produtos e
serviços ou de gestão,
interessados em atuar
ativamente na implementação de
inovações e para pessoas que
busquem desenvolver ganhos de
competitividade para a empresa.
Carga Horária Total
40 horas/atividades

Destaques nos trabalhos da IT
Partners.

seus alunos mantêm-se em torno
acima dos patamares mundiais por
tipo de curso.

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

Consultoria

Treinamento

Sobre a IT Partners

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

Onde estamos
Av. Moema, 300 – cj. 91 – CEP 04077-020 – São Paulo – SP - Brasil

Mais informações:
www.itpartners.com.br
treinamento@itpartners.com.br
Tel. 55 11 5102-3830

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 27000, ISO 20000 e ISO 15504.
Desenvolvemos nossa própria
metodologia, a BRAVO que trata da
Governança do Ciclo de Vida dos
Riscos de TI.
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