Leading SAFe® V4.6
Formato do curso: Live training
Preço: Sob Consulta€
Duração: 16 horas
No curso Leading SAFe (SA) vai adquirir o conhecimento necessário para coordenar e liderar uma
transformação Lean-Agile numa escala corporativa, utilizando a Scaled Agile Framework® (SAFe®),
seguindo os princípios derivados do Lean, do pensamento sistémico, do desenvolvimento Agile, do ﬂuxo de
desenvolvimento de produtos e DevOps.
Os participantes serão capacitados a adotarem uma mentalidade Lean-Agile, perceberem porque a mesma é
eﬁcaz no volátil mercado atual, apreenderão como criar e oferecer suporte às equipas e programas ágeis, criar
um pipeline de entrega contínua, encorajar uma cultura de DevOps e coordenar grandes projetos.
Os participantes desta formação ﬁcam aptos para realizarem o exame de certiﬁcação tornando-se
um proﬁssional certiﬁcado SAFe® Agilist (SA).
O curso inclui:
Formação ministrada por formador Agile Coach, SAFe® 4 SPC, PMI-ACP®, CSP®
Material de Formação
16 Horas de formação
Certiﬁcado de Participação Scopphu
Os participantes que passarem no exame de certiﬁcação recebem:
Certiﬁcado SAFe Agilist
Acesso à utilização do logótipo da certiﬁcação obtida SAFe 4 Agilist
Inscrição por 1 ano como membro da SAFe Agilist que incluí acesso à comunidade SA
Guia de utilização da certiﬁcação SAFe Agilist
Acesso a recursos de aprendizagem para apoiar os proﬁssionais SAFe durante o seu percurso de
certiﬁcação

Formação em parceria com

Destinatários
Executives and Leaders, Managers, Directors, CIOs, and VPs
Development, QA, and Infrastructure Management
Program and Project Managers
Product and Product Line Management
Portfolio Managers, PMO, and Process Leads
Enterprise, System, and Solution Architect

Objectivos
Para ser um SAFe® Agilist, os participantes devem ser capazes de:
Entender as 5 Competências Essenciais do Lean Enterprise;
Tornar-se um gestor líder em pensamento Lean;
Seguir os valores e princípios do Lean-Agile Mindset;
Adotar os princípios, papéis e práticas do SAFe’s Lean and Agile;
Estimular a missão e o propósito nas equipas para promover o alto desempenho;
Liderar a transformação através do SAFe Implementation Roadmap;
Dar suporte ao planeamento através de um Programa de Execução de sucesso;
Gerir o Pipeline de Entrega contínua;
Estabelecer alinhamento e execução com a estratégia e gestão de Portfólio Lean;
Coordenar e fornecer múltiplas formações de entregas ágeis.

Programa
Deﬁnição de Scaled Agile Framework (SAFe)
Como se tornar um líder Lean ágil
Estabelecer agilidade técnica e em equipa
Increment Planning (PI)
Agile Release Trains (ARTs)
Entrega contínua com DevOps
Construindo Soluções Empresariais e Sistemas Lean
Implementação e gestão de Portfólio Lean
Liderando a transformação

