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O QUE É?

As metodologias ágeis surgiram como uma alternativa à gestão 
de projetos tradicional na área do desenvolvimento de software. 
Permitindo uma resposta mais ágil às exigências e mudanças do 
mercado.

Este curso foi concebido por profissionais 
da área com uma vasta experiência 
nacional e internacional.

duração total 40h 

40h Curso

investimento 225€ x 2 (sem juros)
(pronto pagamento: 5% de desconto)

nota Lotação limitada

ADMISSÃO

Idade Mínima 18 anos
-
Marcação de uma sessão de orientação
pedagógica e profissional com um dos
Student Admissions Managers da EDIT.

Remote
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OBJETIVOS

Os principais objetivos deste curso são a 

aquisição de conhecimento de duas das principais 

frameworks do universo ágil - o Scrum e o Kanban. 

Pretendemos que seja capaz de acompanhar um 

projeto desde o momento da ideia, passando 

pela sua maturação e definição de requisitos, 

passando pela execução e finalização, seguindo 

entregas iterativas e incrementais e abrindo a porta 

à mudança.

PERFIL

O curso de Agile Methodologies é destinado a 
profissionais nas áreas digitais ou interessados em 
ingressar no mundo das tecnologias de informação 
e que desejem aprender sobre metodologias ágeis, 
os principais papéis, atividades e desafios.

REMOTE LEARNING

A formação em formato remote learning 
decorre num ambiente de sala de aula virtual e é 
estruturada por sessões em direto transmitidas 
a partir de estúdios em Lisboa, Porto, Madrid e 
São Paulo devidamente equipados tecnicamente 
com tecnologia broadcast ao nível de áudio, luz e 
imagem multicâmara.

O acesso às aulas, conteúdos e documentação 
de apoio é garantido através de uma plataforma 
de Learning Management System, aliada a uma 
plataforma de vídeo e áudio conferência online 
com interação bidirecional entre os tutores e 
formandos.

Agile.1.

 › History & Waterfall

 › Cone of uncertainty

 › Agile Manifesto

 › Agile Benefits

 › Agile Umbrella

Scrum.2.

 › Scrum Values and Principles

 › Sprint 

 › Artefacts

 › Scrum Roles

 › Scrum Events

 › Definition of Ready

 › Definition of Done

 › KPIs  
 Sprint Burndown 
 Velocity

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Product Phases.3.

 › Product Discovery 
 What is the problem? 
 Quantitative analysis 
 Qualitative analysis 
 Benchmark

 › Product Design 
 Frame the problem solution 
 Create a hypothesis 
 Prototype 
 Test with users 
 Improve solutions

 › Product MVP Definition 
 Define the ‘complete product’ (Story 
 mapping) 
 Find the best minimum subset of features 
 Effort/Impact Matrix 
 Rank the features 
 Wall of Estimation 
 High-level - T-shirt Size 
 Roadmap

 › Product Delivery 
 Manage the Backlog 
 Evaluate Product Increment 
 Evaluate Product Progress 
 Work with the DevTeam and Scrum Master 
 to refine and improve the development  
 process

 › Product Launch 
 Identify the key metrics  
 Send product to market 
 Measure Impact 
 Follow up

Kanban.4.

 › Kanban Principles 

 › Kanban Practices 

 › KPIs  
 WIP 
 Cycle / Lead Time 
 Cumulative Flow Diagram

Team Coaching/
Productivity.

5.

 › Feedback 

 › Hyperproductive teams patterns

 › Tuckman’s stages of team development

 › Satir change model

 › Social Agreement

 › Effective meetings 

 › Liberating Structures

 › Pomodoro Technique
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CERTIFICAÇÃO

A certificação é entregue aos alunos em formato 
digital e inclui: carga horária, modular e total, do 
curso temáticas, notas finais de cada módulo e 
média final do curso, certificação DGERT, carimbo 
e assinatura (da coordenação pedagógica do 
programa ou administração da escola).

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

A inscrição no curso Agile Methodologies inclui 
acesso a uma plataforma de learning management 
system na qual serão disponibilizadas as 
publicações e a documentação de suporte 
nas aulas, incluindo um conjunto de recursos 
bibliográficos.

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO
Todos os nossos alunos beneficiam de uma 
colaboração exclusiva entre a Tronik- Digital 
Recruitment Agency e a EDIT..
O objetivo desta parceria é o enquadramento 
e inclusão dos alunos da EDIT. no mercado de 
trabalho.

RECRUTAMENTO
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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 Alfares 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


