
MENTORIA EM
AGILIDADE
PROGRAMA DE FORMAÇÃO PRÁTICA 



Prepare-se para uma 
Formação em Agilidade 
bem diferente...



PROGRAMA PILOTO
O QUE É?

MENTORIA EM AGILIDADE é um programa diferenciado, que surgiu para
atender à necessidade de profissionais que estão em fase inicial de sua carreira
em agilidade e que buscam um enfoque prático.

O curso permite ao aluno percorrer da teoria à prática ao desenvolver um pitch
que será entregue em partes (sprints) semanais, as quais irão compor um
protótipo final.

O aluno aprenderá a colocar em prática técnicas de gestão ágil com base em
problemas reais, portanto as equipes (squads) terão de desenvolver um plano
para o produto do início ao fim. 

Este programa será suportado por mentores experientes no assunto, prontos
para identificar pontos fortes e de melhoria de cada equipe. 



PARA QUEM ESTE PROGRAMA 
É RECOMENDADO



SE VOCÊ
Responder SIM ou TALVEZ à maioria das questões...

Gostaria de aplicar a teoria de agilidade simulando um ambiente corporativo?

Quer ter mais produtividade nas entregas?

Almeja melhorar o alinhamento com sua equipe de trabalho?

Quer aprender a escolher a melhor ferramenta de projetos para cada situação?

Quer ter a experiência de desenvolver um projeto ágil do início ao fim?

Identificou que precisa se atualizar de maneira prática?



ENTÃO ESSA MENTORIA
É PRA VOCÊ!

 Seja parte de uma unidade de profissionais que 
BUSCAM GERAR RESULTADOS.

Trabalharemos em cases específicos para facilitar o desenvolvimento de suas habilidades práticas. 

Os mentores apoiarão as squads, sugerindo correções e indicando a melhor prática em

determinadas situações.

O seu protagonismo é a peça fundamental para absorver o melhor que podemos oferecer.

O Objetivo é contribuir com sua trajetória de carreira usando ferramentas de
agilidade em um ambiente corporativo simulado.

ESTE PROGRAMA É CENTRADO NO PROFISSIONAL.



O PROGRAMA



MÓDULOS
Veja o que vem por aí...

FORMAÇÃO POWER SKILLS PRÁTICA ÁGIL
Nesta etapa serão 

apresentados dados do 
mercado Ágil e as expectativas 

futuras.
Em seguida, haverá um 

aprofundamento em auto- 
observação e mindset Ágil.

Iremos prepará-lo para o mercado 
de agilidade. Aqui terão informações 

de cultura organizacional, 
inteligência emocional, negociação 

e, por fim, como é estar no dia a dia 
da agilidade.

Apresentaremos as ferramentas 
para seguir em frente e 

realmente atuar em Agilidade. 
Serão definidas metas/entregas 

de resultados e desenvolvimento 
de um Pitch onde as squads 
defenderão seu projeto ágil. 



DEDICAÇÃO 
 2 MESES DE DURAÇÃO 

=
 32h encontros AO VIVO 

+
Dedicação extra sala*

 
Início dos Encontros: 19/set/2022

Fim do Programa: 10/nov/2022
 

*Os profissionais terão a oportunidade de simular entregas em sprints por squads.
Para isso, serão necessários estudos e trabalhos extrasala.

HORÁRIO DOS ENCONTROS:
 

Dois encontros semanais às segundas e 
quintas-feiras das 19h às 21h
(horário de Brasília - UTC-3)

 
As aulas permanecem gravadas e 

disponíveis para os alunos até o final do 
curso.

 



VANTAGENS



O QUE VOCÊ GANHA?
E O QUE ESPERAMOS QUE ESSE PROGRAMA LHE POSSIBILITE.

Ao concluir este curso, o profissional estará PREPARADO para encarar o
ambiente de negócios, sabendo aplicar as principais técnicas e ferramentas
de agilidade em situações desafiadoras que o mercado de trabalho exige.

INTERAÇÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS com Profissionais de Agilidade 

PRÁTICA de cases que simulam o ambiente real de uma corporação

UM CURSO completo e com apoio de MENTORIA NA PRÁTICA

CONHECIMENTO do início ao fim de como funciona a Agilidade NA PRÁTICA



PERGUNTAS FREQUENTES



INVESTIMENTO

à VISTA:

R$ 2.000 + R$100 taxa de matrícula

TOTAL = 2.100,00

OU

PARCELAS:

5x R$ 407,25 + R$100 taxa de matrícula
TOTAL = 2.136,25
 

Este programa é um Piloto e estamos oferecendo com um valor especial para que a 
primeira turma seja nosso Grupo de Arranque

Serão 32 horas de encontros
2 MESES de duração



E COMO CAI 
PRA DENTRO?

SIM, você já está dentro! Basta 
querer a transformação.

Não há processo seletivo, mas há 
limite de vagas*.

O profissional que opta por este 
curso é aquele que busca 
aprimorar seus skills e trabalhar em 
times de alta performance, 
portanto, deve estar ciente da 
dedicação prática para concluí-lo.

*As vagas são limitadas exatamente para que o programa seja personalizado. 
Os mentores serão capazes de orientar e instruir os profissionais atentamente.



MOSTRE QUE
VOCÊ SE
PREPARA!

Ao final do programa, o
profissional receberá um
Certificado FIA de Conclusão do
Curso de AGILIDADE NA PRÁTICA



VENHA COM A 
GENTE!

Para se inscrever, basta clicar 
no link e aguardar o e-mail 
com as instruções para o início 
do Programa.

Pedimos apenas que você compartilhe 
seu currículo e linkedin mais atualizado 
(na inscrição), para que seja possível 
entender o público e adequarmos os
cases práticos.




