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SCRUM: Utilização eficaz
Os benefícios do Scrum na gestão de projetos

Presencial Performance

Duração : 2 dias (14 horas)

Typology : Full immersion

Referência : 1207

Preço : 850,00 + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Objetivos :

No final da formação os participantes serão capazes de:

Entender os princípios Scrum;
Implementar a abordagem SCRUM no seu contexto;
Identificar as responsabilidades de cada interveniente.

Destinatários

Gestor de Projetos;
Chefes de Projeto;
Chefes de equipa;
Membros de equipas de projetos;
Analistas;
Responsáveis de Qualidade.

Percurso de aprendizagem

Compreender os benefícios dos métodos Agile

A origem dos métodos Agile.
Entender os benefícios esperados com estes métodos em comparação com os métodos convencionais de gestão
de projetos.
A abordagem SCRUM em projetos de IT.

Compreender a abordagem SCRUM

Identificar as etapas de uma abordagem SCRUM.
Identificar as partes interessadas e suas funções: Dono do produto, Scrum Master, equipa.
Noções de:

Iteração;
Sprint;
Lançamento.

Realizar o levantamento de necessidades

Os requisitos do produto - o Backlog.
As histórias.
As funcionalidades retidas.
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Priorizar - o modelo de Kano.
Descrições detalhadas.

Planear o trabalho e avaliar as alterações

Definir atividades com base em “histórias”.
Avaliar o custo associado.
Planear o lançamento, sprints.
Dividir atividades.

Realizar o Sprint

Os pré-requisitos para o lançamento de um Sprint.
Executando uma Reunião de Planeamento do Sprint.
A organização diária do trabalho - a reunião diária.
Revisão do progresso.
 A conclusão e a revisão do Sprint.
Feedback e melhoria contínua.

Implementar a monitorização e a aceitação

Organizar os diferentes testes.
O teste de aceitação.

Ir mais além com o SCRUM

Os modelos híbridos.
Utilizar ferramentas de colaboração que suportam o método Agile.

Métodos pedagógicos

A utilização de um estudo de caso ao longo de toda a formação permite complementar momentos expositivos com
uma aplicação prática, visando a transferência da aprendizagem.

Pontos fortes

Utilização de um caso de estudo;
Apresentação das principais ferramentas, intercalada com momentos de reflexão para identificar os fatores
chaves de sucesso da implementação do SCRUM;
Formadores Certificados.


