
 Bootcamp 

EXIN Agile Scrum Foundation 

Segundas e quartas-feiras – 17h30min às 18h30min 

 

I – PROFESSOR: Cristiano Lacerda Nunes Pinto  

II – TEMA GERAL: Preparação para certificação EXIN Agile Scrum Foundation  

III – OBJETIVOS: EXIN Agile Scrum Foundation valida o conhecimento de um candidato nos 

princípios Ágeis e no framework Scrum. Agile e Scrum são dois temas sobre trabalhar em conjunto 

para alcançar um objetivo com sucesso. Princípios Ágeis são populares no desenvolvimento de 

software e estão cada vez mais sendo utilizadas em outras áreas. O framework Scrum inclui o 

estabelecimento de times multifuncionais e auto gerenciáveis, produzindo uma entrega de trabalho 

ao final de cada iteração ou Sprint. 

IV – TEMAS ESPECÍFICOS:  

 Conceitos de Agile e Scrum 

 Papéis no Scrum 

 Eventos Scrum 

 A importância do Backlog 

 Definição de Pronto 

 Planejamento Scrum 

 Estimativa Scrum 

 Monitoramento Scrum 

 Scrum em diferentes situações 

 

V – METODOLOGIA: aulas expositivas e conteúdos digitais. 

VI – AVALIAÇÃO: Pontuação atribuída de acordo com a pontuação obtida nos simulados (média 

do resultado de dois simulados ao final do seminário) 

VII – CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas/aula (01 crédito acadêmico).  

VIII – CRONOGRAMA: 20 encontros 

 

Mês Dias do seminário 

Abril 05, 07, 12, 14, 19, 26, 28 

Maio 03, 05, 17, 19, 24, 26, 31 

Junho 02, 07, 09, 14, 16, 21 

 
IX – PARTICIPANTES: Este é um curso introdutório e pode ser feito por qualquer estudante. 
X – INSCRIÇÕES  

 Somente de  22 a 29 de março, por meio do Portal Acadêmico.  

 Alterações e cancelamento:   31 de março , através do Portal Acadêmico.  
A) Para contar como Disciplina Optativa é necessário a realização de duas atividades dessa 
natureza: 

1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais). 
 À vista: o custo total será incluído no boleto de maio. 
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos 

de     maio e junho de 2021. 
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá 

efetuar o pagamento através do boleto bancário. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 
4º) EGRESSO: 50% de desconto no valor do Bootcamp. 

 



B) Para contar apenas como “Atividade Complementar”: 
1º) o Bootcamp é gratuito. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 

C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas 
as atividades. 
D) A oferta deste Bootcamp está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos. 
 
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Disciplina Optativa   e 05 vagas para Atividade Complementar. 
 
 


