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AGILE SCRUM 
MASTER 

Agile Scrum Master 

Participe de uma mudança de mindset por meio de uma nova forma de trabalho para a gestão de 

projetos. O Agile Scrum Master prepara você com técnicas avançadas para evoluir através das 

metodologias ágeis. 

Scrum Master é um papel dentro de uma equipe que adota a forma de trabalho proposta pelo Scrum. 

O profissional que assume este papel precisa conhecer profundamente, para assegurar que a equipe 

respeite e siga os valores e as práticas do Scrum. Neste curso, o participante será capaz de: 

 Entender como os métodos ágeis criam valor no planejamento de produtos e serviços; 

 Entender como adicionar valor de negócio ao projeto; 

 Entender o pensamento ágil e o papel do Scrum Master; 

 Aprender como trabalhar usando métodos ágeis. 
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 UNIDADE 1 – MINDSET ÁGIL 

 UNIDADE 2 – PAPEL DO SCRUM MASTER 

 UNIDADE 3 – ESTIMATIVA, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE ÁGEIS  

 UNIDADE 4 – PROJETOS COMPLEXOS 

 UNIDADE 5 – ADOTANDO O ÁGIL 

 UNIDADE 6 – PREPARAÇÃO PARA O EXAME AGILE SCRUM MASTER (ASM) 

 

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

 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. 

 

 Permite a organização a fazer entregas rápidas e de grande valor agregado; 

 Reduz os riscos do projeto; 

 Maior flexibilidade para mudanças no projeto; 

 Maior controle na execução do projeto; 

 Motiva colaboradores a buscar o crescimento profissional e redução dos custos decorrentes da melhor 

administração da implantação dos projetos da empresa.  
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Objetivos de aprendizado 

Conteúdo Programático 
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