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AGILE SCRUM FOUNDATION 

Fornece uma abordagem estruturada para aprender os fundamentos do Scrum e práticas ágeis que 

complementam o Scrum, o participante poderá atuar em qualquer papel em um time ágil e 

aprender como colocar os conceitos em prática facilmente. 

Aborda uma visão para dar início às experiências com o gerenciamento de projetos ágeis utilizando a 

metodologia Scrum. O foco está nos princípios básicos e conceitos de Agile e Scrum juntos, com ênfase 

em vários componentes Scrum como sprint, as reuniões diárias de 15 minutos, papéis e cerimônias. 

Neste curso de 16 horas, o participante será capaz de: 

 Aprender como trabalhar usando métodos ágeis;  
 Aprender como obter estimativas confiáveis; 

 Aprender como monitorar projetos utilizando e framework Scrum e muito mais. 
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 UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO AO AGILE E SCRUM 

 UNIDADE 2 – PRÁTICAS SCRUM 

 UNIDADE 3 – PLANEJAMENTO SCRUM 

 UNIDADE 4 – MONITORANDO PROJETOS COM O SCRUM 

 UNIDADE 5 – CONCEITOS AVANÇADOS DO SCRUM 

 UNIDADE 6 – PREPARAÇÃO PARA O EXAME AGILE SCRUM FOUNDATION (ASF) 

 

Para maiores informações acesse: https://www.masterhouse.com.br/agile-scrum-foundation  

 Gerente de Projetos, Assistentes e Líderes de Projeto; 

 Consultores de Gestão; 

 Donos de Produtos, Publicitários, Analistas de Sistemas; 

 Equipe Técnica de TI; 

 Gestores de Negócios interessados em obter maiores e melhores 

benefícios da metodologia ágil; 

 Profissionais em busca de qualificação profissional em métodos ágeis. 

 

 Motiva colaboradores a buscar o crescimento profissional e redução dos custos decorrentes da melhor 
administração da implantação dos projetos da empresa; 

 Empresa que possui profissionais certificados detém vantagens competitivas e métodos de gerenciar e 
controlar projetos de maneira mais eficiente; 

 Possuir colaboradores certificados realiza o alinhamento com as melhores práticas e diretrizes 
reconhecidas, obtendo ganho de eficiência no gerenciamento de projetos e credibilidade. 

Objetivos de aprendizado 

Conteúdo Programático 
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