
 

PLANO DE CURSO

EVENTO: 

TEMA Módulo Gestão Ágil do Curso de Desenvolvimento Gerencial

DOCENTES / CURRÍCULOS
RESUMIDOS

Francisco  Jonathan  Rebouças  Maia  - Diretor  da  Divisão  de
Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal
Regional  do  Trabalho  do  Ceará  (TRT7),  servidor  público  federal
desde 2010 com experiência prévia na Dataprev, Serpro e Ponto de
Presença da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa no Ceará (RNP).
Possui  as  certificações  internacionais  Project  Management
Professional  © (PMP),   Professional  Scrum Master  II  ©   (PSM II),
Professional Scrum Master I ©  (PSM I), Professional Scrum Product
Owner  I   ©  (PSPO  I)  e  Scrum  Fundamentals  Certified  ©  (SFC).
Graduado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do
Ceará  e  especialista  em  Gerenciamento  de  Projetos  de  TI  pela
Universidade  do  Sul  de  Santa  Catarina.  Autor  do  Blog  Eu  na  TI,
instrutor  credenciado  nas  Escolas  Judiciais  do  TRT  Ceará,  TRT
Sergipe,  TRT Rio Grande do Norte,   CSJT, Tribunal  de Justiça do
Distrito  Federal  e  na  plataforma  online  Udemy.  Experiência  em
dezenas de projetos com abordagens ágeis, híbridas e tradicionais,
incluindo projeto com menção honrosa no Prêmio de Excelência em
Governo Eletrônico (e-Gov).

DATA DE REALIZAÇÃO

Turma 01 - 19 e 20 de Agosto de 2019
Turma 02 - 29 e 30 de Agosto de 2019
Turma 03 - 04 e 11 de Outubro de 2019
Turma 04 - 07 e 08 de Novembro de 2019

HORÁRIO 8h às 16h

CARGA-HORÁRIA 14 horas/aula.

PÚBLICO-ALVO Servidores 

FORMATO Exposição e prática.

MODALIDADE Presencial

Nº DE VAGAS 35

LOCAL DE REALIZAÇÃO Escola Judicial

 JUSTIFICATIVA O  Módulo Gestão Ágil  do Curso de Desenvolvimento Gerencial
tem como propósito disseminar conceitos, ferramentas e técnicas que
proporcionarão  produtividade  e  organização  profissional  e  pessoal
para os colaboradores das diversas unidades do Tribunal, reduzindo
o estresse do dia a dia.

No curso, serão apresentadas as melhores estratégias para a adoção
de elementos e princípios da Gestão ágil (Agile) e enxuta (Lean) em
unidades administrativas ou judiciárias do Tribunal.
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Ciclos  de  trabalho  (sprints),  iterações  curtas,  entregas  constantes,
empirismo, maximização de valor, times auto-organizados, limite de
tempo  (timebox),  princípio  de  Pareto,  Ciclo  PDCA,  kanban,
interferência dual de tarefas, sistema puxado vs sistema empurrado,
melhoria contínua (kaizen),  impactos do bem estar no ambiente de
trabalho são alguns dos temas abordados! Tudo isso regado a muitas
dinâmicas práticas!

Durante o curso, serão oferecidas respostas às seguintes perguntas:

• Como  evitar  o  desperdício  de  tempo  com  atividades

redundantes ou adiáveis?

• Como gerenciar prioridades individuais ou de equipes?

• Como lidar com o excesso de atividades para executar?

• Como sincronizar atividades com as dos colegas de trabalho?

• Como evitar esquecimentos de compromissos ou prazos?

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO

• Por que mudar? 

CONCEPÇÃO DO ORGANIZADOR ÁGIL

• Gestão ágil 

• Manifesto ágil 

• Ciclo de Deming (PDCA) 

• Propósitos e introdução ao Organizador ágil 

PASSO A PASSO PRÁTICO 

• Exemplos  de  organização  dos  eventos  nas  semanas  +
Exercício 

• Configurando o calendário no Google Calendar + Exercício 

• Organizando o e-mail + Exercício 

• Criando o quadro de atividades com listas + Exercício 

• Compartilhando o quadro de atividades + Exercício 

• Criando notas padrões da lista talvez notas + Exercício 

• Definindo as etiquetas + Exercício 

• Instruções para a criação de atividades 

• Preenchendo a lista talvez notas + Exercício 

• Preenchendo a lista pendentes + Exercício 

• Preenchendo o calendário + Exercício 

• Realizando o planejamento semanal + Exercício 

• A semana e realizando o controle diário + Exercício 
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• Realizando a revisão semanal + Exercício 

• Calculando o índice de desempenho da semana + Exercício 

DETALHANDO OS ORGANIZADORES DE ATIVIDADES

• Calendário, e-mail e quadro de atividades 

• Listas talvez notas, pendentes e para semana 

• Listas fazendo, pausadas e feitas 

DETALHANDO OS EVENTOS

• Semana e planejamento semanal 

• Controle diário e revisão semanal 

DETALHANDO AS PRÁTICAS

• Melhoria contínua 

• Mente livre e formato de atividades 

• Tamanho do time 

• Papéis do time 

• Vídeo e reflexão - Fatores ambientais negativos 

• Tamanho das atividades e velocidade 

• Pôquer de planejamento 

• Limite de tempo 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

• Agilidade 

• Retorno de investimento 

• Scrum – Introdução e estrutura 

• Sistema Toyota e kanban 

• Shuhari e GTD 

CONCLUSÃO

OBJETIVOS
[PRINCIPAIS COMPETÊNCIA(S)/

DIMENSÕES A SER(EM)
DESENVOLVIDA(S)]

Após o treinamento, o aluno será capaz de: 

• Utilizar os princípios e valores da gestão ágil e enxuta para
organização pessoal, familiar ou de equipes profissionais;

• Utilizar  algumas  das  práticas  de  gestão  ágil  aplicadas  nas
maiores empresas do mundo;

• Diminuir o estresse causado pelo excesso de atividades do
dia  a  dia,  definindo  melhor  as  prioridades  individuais  e
coletivas;

• Disseminar os conceitos de melhoria contínua e gestão ágil.

INSCRIÇÕES Site da EJUD7
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MODELOS DE AVALIAÇÕES A SEREM
UTILIZADOS E PRAZO PARA

ENTREGA
Registro Reflexivo/sete dias corridos após a realização do curso.

CERTIFICAÇÃO

Emissão de certificado e aproveitamento do curso para quaisquer de
seus  fins,  regulamentado  pelos  termos  do  art.  2º,  §§  1º  e  2º,  da
Resolução  ENAMAT  nº  08/2011  –  inseridos  pela  Resolução
ENAMAT nº 12/2012 (frequência integral).

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO Uso exclusivo da EJUD7
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