
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Curso 
Agile Scrum Product 

Owner Bridge  

A certificação EXIN® Agile Scrum Product Owner  garante 
que projetos tenham um bom retorno sobre o investimento  

Um bom Product Owner entende o negócio e o mercado, é a voz do cliente 
(interno e externo), gerencia a vida útil do produto ou do serviço, e equilibra a 
necessidade de requisitos funcionais e não funcionais.  

 

Ter um certificado Agile Scrum Product Owner garante que o candidato possa 
liderar projetos Agile e Scrum com sucesso, no contexto de vida útil do produto e 
serviço em geral, de forma a agregar o máximo possível de valor para o cliente.  

 

Para tanto, o Product Owner apresenta a direção, toma as decisões finais, e 

garante que o time esteja focado nos objetivos corretos. O Product Owner deve 

estar ativamente envolvido, comunicar-se bem, e ouvir atentamente aos 

argumentos do time. Dentro do contexto dos objetivos empresariais mais amplos 

da organização, o Product Owner apresenta a visão, bem como os limites dentro 

dos quais a visão deve ser compreendida. Isso é obtido pela criação, manutenção 

e priorização do backlog do produto orientado para o valor do negócio. 

A EXIN Agile Scrum Product Owner é um treinamento que 
busca confirmar as habilidades e o conhecimento estrutura 
Ágil e da metodologia Scrum, especialmente levando-se em 
consideração o papel do Product Owner. Agile Scrum 
significa trabalhar juntos para atingir um objetivo com 
sucesso.  

Pioneira na oferta de Consultoria 
em Governança e Gestão da 
Tecnologia da Informação, a IT 
Partners é reconhecida pelo 
mercado e pela imprensa 
especializada como referência 
nacional em projetos de adoção e 
treinamento de ITIL® e pela 
expertise em COBIT.  
  

A IT Partners 

Destaca-se por treinamentos 
certificados internacionais, 
auditoria e implantação do COBIT, 
ISO/IEC2000, Risco e Compliance. 
Acreditada para cursos e exames 
em instituições internacionais, 
como o EXIN, APMG e a ISACA, já 
treinou mais de 3000 profissionais 
até 2012. 
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O curso 

 

O treinamento EXIN Agile Scrum Product 
Owner faz parte do programa de 
qualificação EXIN, e foi desenvolvido em 
colaboração com especialistas 
internacionais na área.  
 
OBJETIVOS DO CURSO 
 
O papel do Product Owner é negligenciado 
dentro das empresas que estão adotando o 
Scrum e simplesmente nomeiam algumas 
pessoas para assumirem o papel de Product 
Owner sem nenhum preparo prévio para 
isso.  
O papel do Product Owner está focado em 
trazer valor para o cliente, e valor para o 
negócio, por meio de técnicas de gestão de 
projeto. 
 
O EXIN não criou apenas uma certificação e 
sim uma combinação de Practical 
Assignment (Aplicação prática) e exame 
teórico. Para a aplicação prática, o 
candidato deve realizar um treinamento 
onde ele deverá realizar uma série de 
atividades que visam entregar um 
planejamento de produto utilizando os 
conceitos de planejamento ágil como 
Roadmap, MVP, Story Mapping. 
 

O conteúdo contemplado no treinamento e 
na certificação é o seguinte: 

• Mindset Ágil – Uma rápida abordagem 
sobre a forma de pensar que os 
métodos ágeis trazem para o 

planejamento de produtos e 
projetos 

• Papel do Product Owner – Papéis, 
responsabilidades e características 
de um bom Product Owner 

• Gerenciando o Product Backlog – O 
principal tópico onde o Product 
Owner deve conceber uma visão 
de produto e ir decompondo esta 
visão até criar um Product Backlog 
sólido e consistente. 

• Projetos Complexos – Outro tópico 
interessante focado em projetos 
com grandes equipes e um Product 
Backlog com diferentes visões. 
Entender como Scrum Of Scrums, 
Nexus, LeSS, SAFe, DAD podem 
ajudar nisso. 

• Adicionando Valor – Em tempos 
que a palavra “Valor” está sendo 
repetida como um mantra, do que 
se trata “Valor” afinal de contas? 

PÚBLICO ALVO 
 
Particularmente, o treinamento é 
apropriado para profissionais que 
trabalham nas áreas de Gestão de 
Projetos, Desenvolvimento de 
Software, Gestão de Serviços de TI e 
Gestão de Negócios.  
 
 
PRÉ-REQUISITOS PARA EXAME 
 
• Ter realizado o treinamento de 

Agile Scrum Master. 
• O candidato precisa estar 

familiarizado também com todos os 
Conceitos Básicos do curso para o 
EXIN Agile Scrum Foundation. 

 
  

• O conhecimento da terminologia 
Scrum, por exemplo, por meio do 
exame EXIN Agile Scrum 
Foundation, é altamente 
recomendável. 

 
 
MATERIAL DO CURSO 
• Cópia do material de apresentação 

em sala de aula; 
• Exercícios práticos; 
• Simulado do Exame; 
 
 
 
SOBRE O EXAME 
Caso o candidato seja aprovado no 
Practical Assignment: 

 
• Exame de certificação é aplicado 

através do EXIN®; 
• Múltipla escolha; 
• Língua: Português ou Inglês. 
• 20 perguntas por exame; 
• 13 respostas certas exigidas para 

aprovação (de 20 disponíveis) – 65%; 
• 45 minutos de duração. 

 
DURAÇÃO DO TREINAMENTO 
8 horas. 
 



 

 

  

Sobre a IT Partners 

Destaques nos trabalhos da IT 
Partners. 

Nossos clientes estão entre as 
maiores e melhores empresas do país, 
destacadamente entre as 500 
maiores. Tanto o segmento público 
como o privado conta com nossos 
serviços e treinamentos. 

 

Treinamento 

Para atender de forma eficiente, as 
áreas de TI das empresas que buscam 
o aprimoramento constante de suas 
equipes, a divisão de treinamento da 
IT Partners desenvolve e aperfeiçoa 
continuamente metodologias capazes 
de assegurar a formação teórica e 
prática dos alunos. A empresa se 
preocupa em adaptar à realidade do 
país, sempre com a aprovação dos 
organismos internacionais 
responsáveis, cursos e exames de 
certificação de todos os níveis. A IT 
Partners foi a primeira a oferecer 
cursos de ITIL® com conteúdo e 
exame de certificação em português. 
Os índices de aprovação obtidos por 

seus alunos mantêm-se em torno 
acima dos patamares mundiais por 
tipo de curso. 

 

Consultoria 

A área de Serviços de Consultoria tem 
como foco ajudar nossos clientes a se 
adaptarem, com sucesso, às 
condições econômicas em constante 
mudança e a desenvolverem 
estratégias corporativas e 
tecnológicas que melhorem o retorno 
sobre seus investimentos. A IT 
Partners é especialista em aliar a 
inteligência de diagnóstico 
proporcionada pelo COBIT, ITIL®, ISO 
31000, ISO 27000, ISO 20000 e ISO 
15504. Desenvolvemos nossa própria 
metodologia, a BRAVO que trata da 
Governança do Ciclo de Vida dos 
Riscos de TI. 

 

Onde estamos 
Av. Moema, 300 – cj. 67/68 – CEP 04077-020 – São Paulo – SP - Brasil  

Mais informações: 
www.itpartners.com.br 

treinamento@itpartners.com.br  

Tel. 55 11 5102-3830 


