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SOBRE O WORKSHOP

As metodologias Agile vieram para ficar. Orientadas para o 
desenvolvimento de projetos digitais, podem ainda ser aplicadas 
em qualquer projeto.

 As metodologias Agile têm o objetivo de acelerar o desenvolvimento 
dos projetos visando a melhoria contínua do processo, gerando 
benefícios como o aumento da comunicação e interação da equipe, 
a sua organização diária para o alcance das metas definidas, 
evitando assim falhas na sua elaboração, promovendo respostas 
rápidas às mudanças e um aumento significativo da produtividade. 

O objetivo deste workshop é fazer uma introdução às metodologias 
Agile e em como as podemos usar nos nossos projetos diários.

Este workshop foi concebido por profissionais 
na área de Desenvolvimento e Gestão de 
Projetos, que atuam na indústria nacional e 
internacional.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas

investimento 170€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Não existem pré-requisitos. 
Recomenda-se que trabalhem em áreas 
de desenvolvimento software, digital ou 
design.

PÚBLICO-ALVO

Back-End & Front-End Developers, Digital Designers, Project 
Managers, analistas de negócios e profissionais envolvidos no 
desenvolvimento de produtos digitais e que desejam diminuir o 
desperdício no que fazem e aumentar a capacidade de se adaptar 
a mudanças; interessados em Metodologias Ágeis.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Iterativo e incremental5.

 › Como funciona o desenvolvimento iterativo 
e incremental

 › O que são Sprints

Boards8.

 › Qual o objetivo

 › Boards digitais vs. analógicos/manuais

 › Como costumizar um board

User Stories11.

 › Definição de uma boa User Story

 › Card, conversation, confirmation

 › Refinement

Estimativas12.

 › Porque estimamos

 › Estimativa relativa em Story Points, T-shirt 
size, banana points, …

 › Técnica de estimativa Planning Poker 

Introdução ao Agile1.

 › Breve história

 › Agile Manifesto - Valores e princípios

 › Benefícios do Agile

A quem se destina?2.

 › O Agile é para ti?

 › Pode ser usado para além do desenvolvimento 
de software?

Big Umbrella3.

 › Diferentes tipos de Agile Methodogies (Scrum, 
Kanban, Scumban, TDD, XP, FDD,...)

Roles7.

 › Quem é quem e quais as suas  
responsabilidades

Introdução ao Scrum

Valores4.

 › Valores e princípios do Scrum

Artefactos6.

 › Product & Sprint Backlog

 › Definition of Done

 › Potentially Shippable Product Increment

Product Backlog

Estrutura do product 
Backlog

10.

 › Estrutura

 › Minimum Viable Product Vs. Nice to Have
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (cont.)

Cerimónias13.

 › Sprint Planning, Daily Stand-up, Sprint 
Review e Sprint Retrospective

 › Objetivo, quem faz parte, como 
operacionalizar e outcomes esperados

Na prática

Como começar14.

 › Dos requisitos à sprint 1

Suporte (assistência pós-
produção)

15.

 › Como fazer suporte em e com equipas Agile

KPIs16.

 › Sprint burndown e velocidade

Recursos17.

 › Certificações do mercado 

 › Livros

 › Eventos

The End (or maybe not...)

Visão final18.

 › Mindset Agile e impactos esperados

Q&A19.

 › Debate de temas que serão recolhidos ao 
longo do workshop

CERTIFICAÇÃO

Inclui: Carga horária total do workshop, temática, 
certificação DGERT, carimbado e assinado pela 
coordenação pedagógica da escola em formato 
digital. 

EQUIPAMENTO
Um computador com ligação a internet 
(preferencialmente através de cabo de rede);
Webcam e microphone;
Documentação em formato digital.
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NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor pago 
pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua íntegra. 
Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será devido uma 
multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor pago. Não será 
restituído o valor da inscrição após a realização do workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e das 
suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, ou mesmo cancelar 
workshops de acordo com um número minímo de interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 24 
horas antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, como 
valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer tipo e 
deslocações.
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EDIT. 
Lisboa

Alameda D. Afonso  
Henriques, 7A
1900-178 Lisboa

(+ 351) 210 182 455
geral@edit.com.pt

EDIT. 
Porto

Rua Alferes Malheiro, 226 
4000-057 Porto

(+ 351) 224 960 345 
geral@edit.com.pt

Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h

EDIT. 
Madrid

Calle Gran Vía, 4 
28013 Madrid

(+ 34) 910 563 227 
info@edit.com.es


