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SOBRE O WORKSHOP

Com sua origem em projetos de desenvolvimento de software, os 
modelos ágeis de trabalho vieram para ficar e se consolidaram na 
indústria dos produtos digitais. Entretanto, podem ser aplicados 
em projetos de qualquer natureza.

Neste workshop vamos conhecer e debater sobre a filosofia ágil, 
descobrir as principais diferenças com os modelos tradicionais 
de gestão e perceber a sua aplicação na prática, tendo como 
referência o framework Scrum.

O Objetivo deste workshop é transmitir uma visão clara de como 
aplicar modelos ágeis de trabalho a partir de exemplos práticos.

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

duração total 12h - Aulas Teóricas / 
Práticas

investimento 165€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

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

PÚBLICO-ALVO

Indicado para qualquer profissional que tenha interesse em 
modelos ágeis de trabalho.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Scrum Team4.

 › Developers

 › Product Owner

 › Scrum Master

Introduão á gestão ágil8.

 › Roadmap

 › Minimum viable product vs. nice to have

 › User stories

 › Estimativas

 › Métricas

 › Contratos ágeis

A Filosofia Ágil1.

 › História

 › Agile Manifesto - Valores, princípios e Big 
umbrella

Agile vs Waterfall2.

 › Principais diferenças entre os modelos - 
Aplicabilidade dos modelos

Eventos do Scrum6.

 › Sprint planning

 › Sprint

 › Daily scrum

 › Sprint review

 › Sprint retrospective

Introdução ao Scrum

O que é e para que serve o 
Scrum

3.

 › Origem do Scrum

 › Os pilares do Scrum

 › Os valores do Scrum

Artefactos5.

 › Product 

 › Sprint Backlog

 › Incremento

Agilidade na prática9.

 › Dos requisitos ao produto final

Scrum na prática7.

 › O início - composição do scrum team

 › Condução de uma boa planning

 › Dia a dia do scrum team

 › Condução de uma boa review

 › Condução de uma boa retrospective
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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.

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

(chamda para a rede 

fixa nacional)
geral@edit.com.pt

EDIT. 
Porto

Rua Alferes Malheiro, 226 
4000-057 Porto

(+ 351) 224 960 345 

(chamda para a rede fixa 

nacional)
geral@edit.com.pt

Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h

EDIT. 
Madrid

Calle Gran Vía, 4 
28013 Madrid

info@edit.com.es


