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CONHEÇA A METODOLOGIA SCRUM
SAIBA COMO ESSA FERRAMENTA PODE TE AJUDAR A POUPAR TEMPO E GERIR
MELHOR SEUS PROJETOS.
A metodologia Scrum é um dos métodos da
chamada metodologia ágil, que consiste numa
nova forma de gestão de projetos que visa
torná-la mais flexível, mais colaborativa, menos
dispendiosa e mais eficiente. Isto é atingido
através da divisão dos processos em ciclos,

chamados de Sprints, cada um destes ciclos traz
prazos de começo e fim, e ainda possuem
objetivos específicos a serem atingidos.
Vamos conhecer
processo:

2.
1.

O processo inicia-se com
a criação do Product
Backlog (lista de
produtos pendentes),
uma lista ordenada com
tudo que será necessário
desenvolver.

4.

A Sprint trata-se do
período, que
normalmente varia
de 1 a 4 semanas,
em que o time
coloca a mão na
massa para entregar
tudo aquilo que foi
selecionado no
Sprint Backlog.

6.

Encerrada a Sprint, temse dois eventos: a Sprint
Review, (revisão da
Sprint) em que o time
revê o trabalho que foi
finalizado e apresenta os
resultados.

FONTE
https://bit.ly/3eujCXQ

Após isso ocorre a Sprint
Planning Meeting (reunião
de planejamento da Sprint)
em que todo o Time Scrum
participa, para compreender
a demanda, e organizar sua
forma e ordem de trabalho.
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Assim, eles selecionarão
quais atividades da lista
realizarão na primeira
Sprint, dando origem ao
Sprint Backlog, que
contém tudo que será
trabalhado na Sprint.

5.

Durante este período de
trabalho existe mais um
evento, que é diário e se
chama Daily Scrum
Meeting, que é uma
reunião de no máximo 15
minutos com o Time e o
Scrum Master em que os
membros falam o que
fizeram no dia anterior, o
que planejam para o dia
atual e se estão com
alguma dificuldade no
trabalho.

7.

E em um segundo momento
é realizada a Sprint
Retrospective (retrospectiva
da Sprint) em que todos se
juntam para avaliar o
rendimento da Sprint,
levando à reflexão e
proposição de melhorias para
a próxima Sprint.

8.

Depois desta reunião o
ciclo retorna ao momento
de Planejamento da
Sprint e segue até a
reunião de retrospectiva
novamente, até que o
resultado final seja
alcançado e entregue.

CONEXÃO SENAI

SENAI ABRE EDITAL PARA APOIAR EMPRESAS QUE PRODUZIREM EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO AO COVID-19.
Edital de Inovação para a Indústria vai auxiliar empresas industriais
a
iniciarem,
ampliarem
ou
adaptarem
suas
linhas
de
produção para fabricação de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) contra o novo coronavírus, como máscaras cirúrgicas,
protetores faciais (face shield), vestimentas hospitalares e álcool
antisséptico.

COMO FUNCIONA

QUEM PODE PARTICIPAR

Empresas devem se inscrever para receber
mentoria online e gratuita de um instituto
SENAI de inovação, instituto SENAI de
tecnologia ou outra unidade do SENAI.

Empresas do setor industrial de todos os
tamanhos, com planta industrial no Brasil,
em que será implementado o projeto
elaborado durante a mentoria.

DURAÇÃO

RECURSOS FINANCEIROS

8h é a duração de cada mentoria online.
Todas as mentorias devem ser finalizadas
até dia 30/06.

Até R$400 mil

Distribuídos em até 250 mentorias.
Não haverá contrapartida financeira das
empresas selecionadas

COMO PARTICIPAR
A empresa deve fazer a submissão do seu projeto enquanto houver vagas, o SENAI Nacional
irá validar as inscrições, confirmar a capacidade de atendimento e cadastrar as empresas
aprovadas na Plataforma de Inovação.
SAIBA MAIS EM: https://bit.ly/3eIGq6n
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O IEL através do Sebrae está oferecendo, para as micro e
pequenas empresas, consultorias remotas subsidiadas em 70%, de
curta duração, que geram resultados imediatos para apoiar as
empresas no enfrentamento a situação instalada diante ao
COVID-19.
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Danyella Nutels Reys

SUPERINTENDENTE
Helvio Braga Vilas Boas

ESTAGIÁRIOS

COORDENADORA DE INOVAÇÃO E
PESQUISA
Eliana Maria de Oliveira Sá
ELABORAÇÃO
Núcleo de Inovação e Pesquisa
IEL/AL

Laura Vitória Chagas Lins
Lhara Maria Dias Magalhães
Marcus Vinicius de Oliveira Costa Barbosa
Thallyson Eduardo Alves Martins

+ INFORMAÇÕES
nucleodeinovacao@ielal.com.br
(82) 9 9331 3838

