
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
As mudanças tecnológicas e digitais que vivemos fazem com que as organizações

 trafeguem por um ambiente de grandes transformações. Por isso, os métodos 

ágeis apontam como um dos mais importantes direcionadores estratégicos atuais,

 visto que a agilidade permite que uma empresa passe a responder às mudanças 

de forma a criar e entregar valor para seus clientes. A meta desta Pós é capacitar

 profissionais para uma visão abrangente sobre a Agilidade e prepará-los para 

aplicar corretamente os métodos Ágeis, com foco em conhecimentos mais 

aprofundados dos princípios teóricos e práticos dos diversos métodos Ágeis que

 existem para o desenvolvimento de produtos.

Profº. 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). Profissional 
com sólida formação técnica, experiência em identificar necessidades de negócio, gestão de
 times, utilização de técnicas ágeis, aplicação de processos CMMI/MPS.BR e habilidades de
liderança. 

Profº. 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).

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 segmento da Tecnologia da Informação como empresas de prestação
 de serviços, projetos de consultoria e desenvolvimento de aplicações em qualquer 
metodologia e plataforma.



DISCIPLINAS

.: Paradigma Ágil de Desenvolvimento (Ciclo: Desenvolvendo o produto) (10 h/a)

.: Planejamento Ágil (Ciclo: Acompanhando o produto) (20 h/a)

.: Gestão de Produto (Ciclo: Descobrindo o produto) (20 h/a)

.: Agilidade Organizacional (Ciclo:Formação do especialista) (10 h/a)

.: Gestão de Negócios (Ciclo: Descobrindo o produto) (20 h/a)

.: Workshop de Concepção de Produtos (Ciclo: Descobrindo o produto) (10 h/a)

.: Conceitos Avançados sobre Métricas e Acompanhamento (Ciclo: Acompanhando
o produto) (20 h/a)
.: Organização de Times Ágeis (Ciclo:Gerenciando o time) (20 h/a)
.: Retrospectivas, Facilitação e Coaching (Ciclo: Gerenciando o time) (20 h/a)
.: Sistemas de Produção Puxada e de Fluxo Contínuo (Ciclo: Gerenciando o time) (20 h/a)
.: Workshop Agile Coach (Ciclo: Formação do especialista) (10 h/a)
.: Agile UX (Ciclo: Desenvolvendo o produto) (Ciclo: Desenvolvendo o produto) (20 h/a)
.: Workshop de Gestão de Times (Ciclo: Gerenciando o time) (10 h/a)
.: Agilidade em Escala (Ciclo: Gerenciando o time) (20 h/a)
.: Lean Inception (Ciclo: Descobrindo o produto) (20 h/a)
.: Definição de Metas Ágeis (Ciclo: Acompanhando o Produto) (20 h/a)
.: Lean em Produtos (Ciclo: Formação do especialista) (20 h/a)
.: Empreendedorismo e Inovação (Ciclo: Formação do especialista) (20 h/a)
.: Metodologia da Pesquisa (Ciclo: Formação do especialista) (20 h/a)
.: Empoderamento e Decisão Coletiva (Ciclo: Gerenciando o time) (10 h/a)
.: Workshop Prática de Conclusão (Ciclo: Formação do especialista) (20 h/a)

CORPO DOCENTE
MSc. Ana Paula Soares
MSc. Dairton Bassi
MSc. Everton Michels
Dr. Eduardo Guerra
Esp. Fábio Jascone
MSc. Joaquim Torres
MSc. Luiz Parzianello

MSc. Matheus Haddad
Dr. Tiago Silva
MSc. Verônica Chaoui Santos
MSc. Cristiano Schwening
MSc. Sérgio Murilo Schutz
MSc. Ubiratan Silva
Mateus Gundlash Ambros
Diego Pereira



INVESTIMENTO
24 X R$ 663,40

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

fins de Registro;

c) CPF;

d) Comprovante de residência;

e) 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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