GESTÃO ÁGIL DE REQUISITOS

DATAS
22 e 23 de março de 2018
09H00 – 18H00
INSCRIÇÕES
Até dia 19 de março através do nosso site,
por email ou contacto telefónico.
FORMAÇÃO CERTIFICADA
O IPN é uma Entidade Acreditada pela DGERT
(Processo n.º 1955). No final da ação os
participantes terão direito a um Certificado de
Formação Profissional.*
VALOR DO INVESTIMENTO
16 Horas de formação
450€ + IVA (desconto de 10% para empresas
incubadas e 2 ou mais inscrições por empresa)

*mediante a frequência de todas as sessões previstas.

Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes
3030-199 Coimbra
Portugal
+351 239 700 909 / 910 / 911
formacao@ipn.pt
www.ipn.pt
facebook.com/institutopedronunes

QUAL É O ENQUADRAMENTO?
No desenvolvimento de software moderno, que se pretende que
seja flexível e de resposta rápida, é tão importante decidir que
funcionalidades desenvolver como decidir as que NÃO se vai
desenvolver, uma vez que qualquer uma que não traga valor imediato representa um desperdício de recursos. Assim, é importante
conseguir guiar o desenvolvimento de acordo com a estratégia de
produto.
O QUE VAI APRENDER?
No final desta formação, os participantes estarão aptos a identificar a importância de uma correta definição de requisitos para o
desenvolvimento de software. Serão transmitidas as orientações
para uma sistematização eficaz desses mesmos requisitos, definindo de forma adequada o seu ciclo de vida.

A QUEM SE DIRIGE?
►
►
►
►
►

Gestores de Produto
Líderes de equipa de desenvolvimento de software
Gestores de desenvolvimento de software
Engenheiros de Software
Engenheiros de Requisitos

RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTA FORMAÇÃO
► Identifique a importância de uma correta definição de
requisitos
► Conheça formas de descobrir e sistematizar os requisitos
► Sistematize corretamente os requisitos de um sistema
► Defina adequadamente o ciclo de vida de requisitos adaptado
ao contexto de cada organização

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Gestão Ágil de Re

► Requisitos de Software – O quê, Porquê e Por quem
► Descoberta de requisitos de software
► Engenharia de requisitos
► Gestão de Requisitos

FORMADOR
NUNO SEIXAS
► Master of Software Engineering pela Carnegie Mellon University
► Licenciado e Mestre em Engenharia Informática pela F.C.T.U.C.
► Formador e Consultor em Projetos de Desenvolvimento de Software,
com mais de 10 anos de experiência
► Certificação PMP - Project Management Professional
► Certified CMMI-DEV v1.3 Instructor

FORMADOR

INSCRIÇÕES
► +351 239 700 909 / 910 / 911
► formacao@ipn.pt
► www.ipn.pt

