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Metodologia: O conteúdo dos programas de qualificação profissional pode ser disponibilizado conforme a evolução do programa, e
em função de sua correspondente carga horária. É apresentado em uma interface diagramada de fácil navegação no Ambiente
Virtual de Aprendizagem – AVA. O acesso às videoaulas e materiais extras disponíveis na Biblioteca (e-books) e Videoteca é
bastante intuitivo e proporciona uma experiência de interatividade no processo de aprendizagem a distância. Os programas preveem
a participação do aluno em atividades de interação no AVA. Tais atividades - passíveis de serem comprovadas, podem ocorrer por
meio de conversação em tempo real, fóruns, videoconferências, jogos, aulas participativas, trabalhos em equipe, discussões,
dinâmicas de grupo, estudos de caso ou simulações.
Sincronicidade: os cursos/eventos são caracterizados como síncronos, a partir do momento da inscrição, com a indicação por parte
do aluno, da data que iniciará, tendo em vista que passa a ter data de início e término definidas.
Tutoria e Formas de Interação: Os cursos recebem suporte de uma tutoria especificamente designada para acompanhamento do
rendimento dos alunos. A interação é realizada online por meio da plataforma AVA. A tutoria é desenvolvida de modo proativo e
consiste na assistência didática, compartilhamento de informações, troca de experiências, estímulo ao cumprimento dos exercícios
propostos e cooperação visando o melhor aproveitamento dos conteúdos estudados. A tutoria é desempenhada pelo corpo de
tutores da Unieducar e a interação entre tutores, estudantes e administração do curso é preferencialmente online, podendo ser
agendadas ações em outras modalidades (fóruns, videoconferências, chats, etc.). A tutoria efetiva encaminhará módulos de
conteúdos com atividades avaliativas semanalmente, para que o estudante possa complementar os estudos quanto ao tema
desenvolvido no curso.
Avaliação/Certificação: Nos cursos, a avaliação é qualitativa e múltipla. A nota da avaliação final pode contemplar fatores e formas
de avaliação diversas, tais como a elaboração de atividades complementares durante e ao término do programa, bem como a
frequência e participação em eventos de conversação em tempo real, nas quais são observadas as contribuições de ordem teórica e
prática, além de outras modalidades de avaliação individual. A geração do certificado eletrônico é condicionada à verificação de
aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento) nas atividades e avaliação. Todos os cursos contam com ferramenta de
avaliação de conteúdo (aprendizagem) e institucional, que somente é disponibilizada após transcorrido o prazo mínimo
correspondente à carga horária certificada.
Organização curricular: Os programas apresentam organização curricular elaborada a partir de projetos pedagógicos específicos
por uma equipe pedagógica multidisciplinar, que acompanha toda a concepção dos conteúdos.
Tecnologia de EAD/e-learning: Após a elaboração dos conteúdos é realizada a migração para o Ambiente Virtual de Aprendizagem
- AVA, envolvendo rotinas de Design Instrucional adequadas aos assuntos abordados.
Materiais Didáticos: Os conteúdos programáticos são lastreados em materiais didáticos constantemente atualizados. Dentre os
objetos de aprendizagem podem ser disponibilizados videoaulas; livros eletrônicos (e-books); testes; além de conteúdos extras com
material relacionado.
Interação e Suporte Administrativo: Os programas de formação contam – além do suporte de tutoria especializada - com uma
infraestrutura de apoio que prevê a interação entre alunos e alunos; alunos e professores/tutores; e alunos e pessoal de apoio
Administrativo. Essa interação é garantida por meios eletrônicos com registros de chamados e/ou por meio telefônico, conforme o
caso. O AVA utilizado pela Unieducar é uma plataforma proprietária, desenvolvida e atualizada permanentemente, e permite, dentre
outras facilidades, o acompanhamento das horas de estudo a distância e também presencial, conforme o caso.
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Sobre a Instituição de Ensino: Desde 2003 a Unieducar Universidade Corporativa atua com a idoneidade e credibilidade atestada
por diversos órgãos públicos, e empresas privadas, além de milhares de profissionais, servidores públicos, estudantes e professores
universitários de todo o Brasil. Somos cadastrados junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do
Governo Federal - como fornecedores de cursos e treinamentos junto à Administração Federal. A Unieducar é associada à ABED –
Associação Brasileira de Educação a Distância e à IELA - International E-Learning Association. Atendemos mediante Nota de
Empenho a todos os órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, emitindo a respectiva documentação fiscal (Nota Fiscal de
Prestação de Serviços Eletrônica) vinculada às matrículas.

ESTRUTURA DO CURSO - COMPONENTES CURRICULARES
TÍTULO DO PROGRAMA: Formação Completa em Scrum - Planejamento e Gestão Ágil de Projetos
CARGA HORÁRIA: 320 horas
PRAZO MÍNIMO PARA CONCLUSÃO: 40 dias
PRAZO MÁXIMO PARA CONCLUSÃO: 120 dias
OBJETIVOS GERAIS:
O curso online Formação Completa em SCRUM – Planejamento e Gestão Ágil de Projetos com o objetivo de preparar os
profissionais para o gerenciamento de projetos com o SCRUM.
O SCRUM é o melhor framework de gerenciamento de projetos do mundo? Sim! O SCRUM é o framework ágil mais famoso e
utilizado no mundo inteiro. Ele tem tanto sucesso assim por ser simples, adaptativo, iterativo, flexível, além de ser um método de
rápida entrega de valor.
Aplicando o Scrum em seus projetos, é possível realizar entregas parciais de um produto ao cliente, de modo que ele poderá, desde
o início do projeto, ver como o seu investimento já está dando resultados.
Após este curso, você dominará não apenas o melhor método ágil para gestão de projetos, mas também tudo aquilo que você
precisa saber para ser alguém diferenciado, reconhecido e capaz de conquistar grandes oportunidades no mercado de trabalho.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar ao estudioso na área uma visão abrangente sobre os temas elencados no Conteúdo
Programático.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
O QUE É UM PROJETO E COMO CRIAR NOVAS OPORTUNIDADES COM ELE
Você foi, é e sempre será um gerente de projetos?
GESTÃO DE PROJETOS TRADICIONAL X ÁGIL
O que é a Gestão "Tradicional" de projetos; Quando e Melhor Utilizar a Gestão "Tradicional" de Projetos?;
A Gestão "Ágil" de Projetos; Método Tradicional x Ágil: qual o melhor?
O SCRUM E SEUS PRINCÍPIOS
O que é e como funciona o SCRUM?; O Fluxo do Scrum; Equipe, Papéis e Responsabilidades;
Princípio01 - Controle de Processos Empíricos; Princípio02 - Auto-Organização; Princípio03 - Colaboração;
Princípio04 - Priorização Baseada em Valor; Princípio05 - Time-Boxing; Princípio6 - Iterativo-Incremental;
Vantagens do Scrum; Scrum em Projetos Grandes?
[FASE "INICIAR"] GARANTINDO O SUCESSO DO PROJETO DESDE O INÍCIO
Introdução; O Projeto Modelo; Aviso Importante; Definindo a Visão do Projeto - Parte I; Definindo a Visão do Projeto - Parte II;
Definindo a Equipe Scrum; Backlog do Produto: identificando as Necessidades das Partes Interessadas - P1;
Backlog do Produto: identificando as Necessidades das Partes Interessadas - P2; Backlog do Produto: definindo prioridades;
Criando o Planejamento de Release; [Aula Extra] Como Definir um Bom Objetivo - Parte I e II
[FASE "PLANEJAR E ESTIMAR"] PLANEJANDO PARA ENTREGAR VALOR
Criando Histórias de Usuário; Planejando a Próxima Sprint; Criando e Estimando as Tarefas
[FASE "IMPLEMENTAR"] GESTÃO DA EXECUÇÃO
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Criando os Entregáveis; Conduzindo a Reunião Diária; Refinando o Backlog do Produto
[FASE "REVISÃO E RETROSPECTIVA"] CONCLUINDO E VALIDANDO UMA SPRINT
Revisão da Sprint: entregando valor e obtendo aprovação; Retrospectiva da Sprint: evitando erros recorrentes através de lições
aprendidas
[FASE "RELEASE"] CONCLUINDO O PROJETO
"Entregando os Entregáveis"; Retrospectiva do Projeto: evitando erros recorrentes através de lições aprendidas
SIMULADÃO, MAIS BÔNUS E PALAVRAS FINAIS
[Extra] Aprenda Também a Metodologia Tradicional de Gestão de Projetos; [Extra] Sistema Online de Gestão de Projetos e Tarefas;
Palavras Finais: Como Transformar o Aprendizado Deste Curso em Oportunidades; Artigo: O Scrum Master é um Gerente
de Projetos?
SIMULADO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO
[Bônus 01] Mini curso de liderança
[Bônus 02] Mini curso de Negociação
[Bônus 03] A melhor técnica de produtividade pessoal do mundo
Bônus Final
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