
PÓS-GRADUAÇÃO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

ÁGIL DE PRODUTOS



A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

-Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

Curso que atualiza e capacita o profissional que está no mercado de trabalho ou que 
planeja mudar de área de atuação e confere habilidades técnicas específicas a 
determinada área. Quem quer alavancar a carreira opta por uma especialização 
porque é um curso rápido, voltado para uma finalidade específica que a graduação, 
mais generalista, não contemplou ou que o mercado profissional demanda. 
 
- É necessário diploma de curso superior para se matricular;
- O curso pode ser presencial ou a distância;
- Normalmente as aulas são quinzenais e nos finais de semana;
- Duração de 1 a 2 anos, com carga horária mínima de 360h/aula;
- A frequência de 75% nas aulas é obrigatória;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC);

Especialização Lato Sensu  



GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE PRODUTOS

Esta Pós-Graduação tem como objetivo colaborar para a formação de equipes

multidisciplinares para a gestão e desenvolvimento de produtos (software,

serviços, etc.), formando profissionais com conhecimentos mais aprofundados dos

princípios teóricos e empíricos das diversas práticas ágeis que existem no

mercado.

Dessa forma, aborda a aplicação prática dos conceitos presentes nos diversos

métodos ágeis que são atualmente referência para a indústria de software, a fim

de tornar mais eficientes as equipes, proporcionando a capacidade de eliminar os

seus desperdícios e melhorar a comunicação dos seus membros durante o

processo de construção de produtos. Ao término, o aluno será capaz de entender

os conceitos bases e terá clareza de como aplicar no seu dia a dia processos e 

métodos ágeis de acordo com a natureza dos seus projetos.

Este curso busca capacitar os participantes para uma visão abrangente e

atualizada de engenharia de software e, em especial, prepará-los para aplicar

corretamente os métodos ágeis focalizando nas tecnologias correntes para o

desenvolvimento de produtos.

No tocante à formação de pessoal para o magistério superior, atualmente a

grande maioria das ementas das disciplinas de Engenharia de Software ou

Gerenciamento de Projetos já incluem assuntos relacionados com métodos ágeis

e em alguns cursos, inclusive, já existem disciplinas específicas para tratar desse

assunto. Entretanto, ao analisarmos a questão de recursos humanos, temos uma

parcela pequena dos professores de Gestão de Projetos ou Engenharia de

Software com os conhecimentos práticos da aplicação desses métodos comercialmente. 

Existem diversas carências a serem supridas na área do Magistério Superior e/ou 

na formação profissional, contribuindo para o desenvolvimento regional sob o ponto 

de vista tecnológico, econômico e social.

Assim sendo, esta Pós-Graduação visa também formar novos educadores, que já

possuem conhecimento de mercado dessas práticas e buscam se especializar

na área da educação e também proporcionar aos atuais professores uma visão

prática sobre os conceitos que eles já apresentam nas disciplinas.

O presente curso é fruto do relacionamento estabelecido entre o CESUSC e o

Agile Trends ao longo do ano de 2015 e 2016, que mostrou um forte alinhamento

de objetivos e interesses em conteúdos modernos, com viés prático e

interdisciplinar relacionados à área de tecnologia. O Agile Trends é hoje a

conferência brasileira de maior prestígio na área de metodologias ágeis. A marca

Agile Trends é reconhecida pela qualidade do seu conteúdo, que é baseado nos

processos, técnicas e práticas usados pelas empresas mais avançadas e

experientes do Brasil na área de metodologias ágeis de desenvolvimento de

software.



Profº. MSc. Cristiano Schwening

Mestre em Computação Aplicada pela Universidade do Vale do Itajaí (2009), possui Graduação 
em Informática pela Universidade Regional do Noroeste do RS (1999), Especializações em 
Modelo de Maturidade e Capacidade do Processo com CMMI e MPS.BR e Especialização em 
Melhoria de Processo de Software pela Universidade Federal de Lavras (2006). Docente do 
curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Cesusc, mantida pelo Complexo 
de Ensino Superior de Santa Catarina e Pós-Graduação em Engenharia de Software na Sociesc. 
Tem experiência em ensino, pesquisa e desenvolvimento na área de Computação, com ênfase 
em Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes tópicos: melhoria e 
avaliação de processo de software, CMMI, MPS.BR, ISO/IEC 33000, qualidade de software e 
metodologias ágeis de desenvolvimento de software. É implementador oficialmente autorizado 
do Modelo Brasileiro de Melhoria de Processo de Software MPS.BR e Avaliador Adjunto do 
MPS.BR. Capacitado pela SOFTEX para implementação dos níveis intermediários. Foi gerente 
de 4 projetos cooperados (Agentes Softex TrinoPolo e Softsul) no modelo MPS.BR (níveis E, 
F e G) em 23 empresas (todas foram avaliadas com sucesso) do RS, onde atuou também como 
implementador em 9 destas empresas. Gerencia 2 projetos cooperados (Softsul e Trino Polo) 
no modelo MPS.BR (níveis F e G) em 13 empresas do RS, onde atua também como implementador 
em 2 destas empresas. Tem experiência na implementação de programas de melhoria de processo 
de software em CMMI e MPS.BR atuando como implementador em 22 empresas em projetos 
cooperados no estado do Paraná através do SEBRAE/PR e ADETEC/PR e em 8 empresas em 
projetos específicos no estado do RS. Certificado em Scrum Master (2008) pela Agile Alliance 
para gerenciamento de projetos ágeis, atua desde 2006 na divulgação e aplicação dessas práticas 
em diversas organizações onde atuou como implementador.

Profº. MSc. Sérgio Murilo Schütz

Possui Formação em Técnico em Eletrônica pela Escola Técnica Federal de Santa Catarina (1990), 
Graduação em Ciência da Computação pela Universidade do Vale do Itajaí (1995), Especialização 
em Engenharia de Produção e Sistemas na área de concentração em Inteligência Artificial 
(2000-UFSC) e Mestrado em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(2007). Professor da UNIVALI (1996/2002) e Coordenador dos cursos de Ciência da Computação e 
do curso de Tecnologia em Redes de Computadores, Coordenador Geral do EAD da FACVEST, 
Coordenador da Pós-Graduação do Núcleo de Tecnologia Aplicada (2005/2010) e professor titular 
da Sociedade Lageana de Educação (1999-2010). Atualmente Professor dos cursos técnicos, 
profissionais e de aprendizagem da área de tecnologia do SENAI – Lages (SC) e Professor dos
cursos de Sistemas de Informação e Engenharia de Produção da UNIPLAC. Tem experiência na área 
de Eletrônica, Ciência da Computação e da Informação, com ênfase em Arquitetura de Computadores, 
Eletrônica Analógica e Digital,Microprocessadores, Linguagens de Programação, Engenharia de 
Software, Sistemas de Informação, Compiladores, Inteligência Artificial, Informática na Educação e na 
Saúde, EAD e Fontes de informação na internet, web Design, programação desktop e web, banco de 
dados e análise de sistemas web. Avaliador do INEP-MEC desde 02/2011 e Avaliador do CEESC 
desde 06/2012. Sócio idealizador do projeto Mão na Roda do veículo PRATYKO para portadores de
necessidades especiais financiado pela FAPESC. Doutorando do Programa de Engenharia e Gestão 
do Conhecimento da UFSC - Turma 2013. Assessor de Avaliação da UNIPLAC - Portaria 88/2014. 
Professor e Coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e do curso de Gestão 
da Tecnologia da Informação da Faculdade CESUSC desde 2014/2.

COORDENAÇÃO



PÚBLICO-ALVO

Profissionais com formação superior nas áreas de Informática, Engenharia da
Computação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação, ou área
correlata, que atuam no seguimento da Tecnologia da Informação como empresas
de prestação de serviços, projetos de consultoria e desenvolvimento de
aplicações em qualquer metodologia e plataforma.

DISCIPLINAS

.: Gestão de Produto (20 h/a)

.: Organização de Equipes Ágeis (20 h/a)

.: Planejamento Ágil de Projetos (20 h/a)

.: Análise de Negócio e Requisitos Ágil (30 h/a)

.: Paradigma Ágil de Desenvolvimento de Produtos (20 h/a)

.: Gestão Ágil de Projetos e Portfolio (20 h/a)

.: Kanban e Sistemas Puxados (30 h/a)

.: Agilidade em Escala (20 h/a)

.: Retrospectivas, Facilitação e Coaching (20 h/a)

.: Conceitos Técnicos de Projetos de Software (20 h/a)

.: Práticas de Programação (30 h/a)

.: Empreendedorismo e Inovação (20 h/a)

.: Métricas e Acompanhamento (20 h/a)

.: Agile UX (20 h/a)

.: Metodologia da Pesquisa (20 h/a)

.: Trabalho Prático de Conclusão (Startup) (30 h/a)

CORPO DOCENTE

MSc.Dairton Bassi

Dairton Bassi é Mestre em Engenharia de Software e Bacharel em Ciência da Computação 
pela USP, estudou empreendedorismo no Babson College e MBA em Gestão Estratégica e 
Econômica pela FGV. Possui mais de 13 anos de experiência na indústria de software e é um 
dos pioneiros em métodos ágeis no Brasil.
Coautor do livro “Métodos Ágeis para Desenvolvimento de Software”, foi CTO do Ikwa e da Dafiti, 
atuou no mercado de tecnologia como consultor em empresas do marcado financeiro, 
e-commerce, startups e órgãos públicos, onde conduziu implantações de metodologias ágeis 
e reestruturações. Dairton é o curador do Agile Trends, presidente do IMEmpreende e mentor 
em programas de aceleração da StartupFarm.



Dr. Tiago Silva

Doutor em Ciência da Computação pela PUCRS com período de estágio na
Universidade de Calgary no Canadá. Atualmente é professor e pesquisador do
ICT/UNIFESP (Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São
Paulo) nas áreas de integração de métodos Ágeis com Design de Interação e
aplicação de métodos de Aprendizado de Máquina para predição de falhas e
estimativa de esforço no desenvolvimento de software.

MSc. Matheus Haddad

Empreendedor, consultor e palestrante nas áreas de empreendedorismo, gestão
empresarial e engenharia de software. Idealizador do Instituto Haddad e
cofundador da Webgoal. Mais de dez anos de experiência em gestão empresarial,
gestão de projetos, facilitação de equipes e desenvolvimento de software.

MSc. Joaquim Torres

Joaquim Torres é CPO na ContaAzul. Antes foi diretor de desenvolvimento de
produtos na Locaweb e montou sua primeira startup em 1992, um BBS que virou
um dos primeiros provedores de acesso à internet do Brasil. Desde 2005,
coordena o processo de desenvolvimento de produtos na Locaweb. Mantém dois
blogs, o http://jocaonstuff.com e http://guiadastartup.com.br. Escreve
frequentemente no Linkedin
https://www.linkedin.com/today/post/author/posts#jocatorres

MSc. Luiz Parzianello

Consultor, palestrante e professor universitário. Atua na área de TI há mais de 25
anos e de gestão há 15 anos, sendo um dos pioneiros na adoção e disseminação
das Metodologias Ágeis no Brasil. Tornou-se especialista em resolução de
problemas complexos de negócio utilizando pensamento sistêmico e modelos de
análise (Lean Business Analysis, autor) e gestão (Agile Management). Atuou (e
ainda atua) para empresas como Grupo RBS, Sicredi, Unicred, GetNet,
Banrisul, Citibank, ThyssenKrupp Elevadores, FAURGS, REFAP/Petrobrás,
Ministério do Planejamento de Angola, Instituto do Coração/HCFMUSP, entre
outras. Foi fundador e presidente do IIBA Porto Alegre Chapter (International
Institute of Business Analysis) e um dos autores da Agile Extension to the BABOK
(Business Analysis Body of Knowledge), projeto conjunto
entre IIBA e Agile Alliance. Engenheiro Eletricista pela PUCRS e Mestre em
Sistemas Eletrônicos pela USP, ministrou cursos de extensão e pós-graduação na
UniRitter, UNISC, PUCRS e UFRGS.



MSc.Marina Bellenzier

Possui experiência com desenvolvimento de software há mais de 10 anos, onde
nos últimos anos se aperfeiçoou em métodos ágeis, se envolvendo como analista
de negócios, Product Owner e Scrum Master. Graduada em Ciência da
Computação na UCS (2013), realizou Mestrado em Ciências da Computação na
PUCRS, direcionando sua pesquisa em produtividade de equipes de
desenvolvimento ágil. Atualmente atua como analista de negócios em projetos,
como facilitadora de práticas ágeis em reuniões de visão de produto e como
consultora auxiliando na implantação ágeis.

MSc. Alan Braz

Pesquisador da IBM Research na área de Sistemas de Serviços com foco em 
arquitetura e metodologias de desenvolvimento de software. Mestrando em Ciência 
da Computação pela UNICAMP pesquisando o Desenvolvimento de Sistemas Confiáveis 
usando Métodos Ágeis. Desde 2005 trabalhando na IBM Brasil (Global Business 
Services) como arquiteto de software, technical team leader, Scrum Master e Agile 
Coach. Instrutor, professor e palestrante nas áreas de Java, JavaEE, Orientação a 
Objetos, Web2.0, Engenharia de Software, Metodologias Ágeis e Social Business. 
Certificado ScrumMaster pela AgileAlliance e Enterprise Architect for JavaEE 5. 
Participante de inúmeros eventos relacionados à tecnologia, idealizador e organizador 
do CaipiraÁgil, evento local de Campinas desde 2011. 

Dr. Maurício Aniche

Maurício atualmente é pesquisador em pós-doutorado na Universidade de Delft,
na Holanda. Sua pesquisa é focada em engenharia de software empírica, ou seja,
capturar dados gerados por equipes de desenvolvimento de software, gerar
teorias a partir deles, e então propor melhorias concretas para esses times.
Maurício, em particular, foca em qualidade de código e testes de software.
Maurício e doutor e mestre em Ciência da Computação pela Universidade de São
Paulo (2012 e 2016). É autor do livro “Test-Driven Development: Teste e Design
no Mundo Real”, bastante popular no país. Maurício já palestrou nos principais
eventos do país, coo QCON, Agile Brazil, TDC e SBES sobre diferentes assuntos.
Se você também é apaixonado por engenharia de software, não deixe de mandar
um e-mail pra ele!

DURAÇÃO DO CURSO

Aulas presenciais, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Sexta-feira: das 19h às 23h;
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min. intervalo).

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Quando houver aulas de Pós-Graduação
Sábado das 08h às 12h



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Certidão de nascimento ou casamento - em conformidade com o documento

de identidade;

c) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

d) CPF;

e) Comprovante de residência;

f) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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