Master: Master em Metodologias Ágeis e Growth Hacking
Professor: Renato Jannuzzi Cecchettini
Duração Total: 18 horas/aula
- Sessões presenciais: 12 horas/aula (3 sessões de 4 h/a)
- Atividades prévias e pós: 06 horas/aulas no Canvas LMS.
Local: Inova Business School Campinas
Endereço: Av Júlio de Mesquita, 840 – Cambuí (Colégio Progresso)

A Inova Business School é uma escola de negócios que nasceu em 2013 com a missão de
preparar profissionais visionários, com olhos para o futuro, ousados e inovadores. A Inova
Business School também tem a sua divisão de consultoria. Nesta divisão, vários professores
da escola também atuam como consultores na Inova Consulting, que desenvolve projetos
em empresas nas áreas de pesquisa de tendências, cultura de inovação e projetos de
inovação disruptiva e transformação digital.

www.inovaconsulting.com.br

www.inovabs.com.br

Canvas LMS

Além das aulas presenciais, os alunos terão acesso aos conteúdos do curso através da
plataforma LMS (Learning Management System) Canvas, o ambiente virtual de
aprendizagem da Inova Business School. Trata-se do melhor ambiente virtual de
aprendizagem do mundo, intuitivo, fácil de usar e adotado pelas melhores instituições de
ensino, tais como Harvard, Stanford e Yale. A plataforma Canvas é 100% na nuvem e pode
ser acessada por meio de computadores (Desktops ou Laptops), tablets ou smartphones.
Nela você terá conteúdos prévios às aulas, participará de discussões, conferências on-line ao
vivo, entre outras. Ou seja, com o Canvas você irá se desenvolver ao longo de todo o curso,
estando ou não em sala de aula.

Objetivos do curso:
No atual mundo de mudanças exponenciais ferramentas lineares de implantação de
mudanças não são suficientes para fazer frente às demandas do mercado. A solução são as
metodologias ágeis. As estratégias empresariais podem ser transformadas com esta
ferramenta de implantação descomplicada e altamente eficiente com o objetivo de
aumentar a produtividade e fazer mais em menos tempo.
Este curso se destina a profissionais que estão buscando novas metodologias para aumento
da velocidade de execução de atividades iterativas e incrementais onde os requisitos (os
pedidos) e as soluções evoluem de acordo com as necessidades do projeto. Destina-se a
profissionais que estejam descontentes com a baixa produtividade de ações rotineiras e
burocratizadas.
Ao final deste curso os participantes entenderão as principais metodologias Agile, com
aprofundamento no método Scrum. Também conhecerão sua origem, aplicação e
estratégias de implantação. Os participantes terão também conhecido a estratégia de
Growth Hacking, sendo capazes da utilização do seu método no dia-a-dia.
Horário das aulas:
- 19h00 às 22h30
AGENDA DE AULAS

AULA

TÓPICOS ABORDADOS

PROFESSOR

DATA

1

Definições / Métodos ágeis

Renato Cecchettini

30/01/19

2

O método Scrum – Hands on

Renato Cecchettini

06/02/19

3

Growth Hacking – Hands on

Renato Cecchettini

13/02/19

Professor:
Renato Jannuzzi Cecchettini
Graduado em Engenharia Civil, possui MBA em Gestão na FAAP/Wharton.
Consultor da Inova Consulting, é professor das áreas de Marketing,
Neuromarketing, Estratégia, Operações e E-commerce tanto em cursos de
graduação como em cursos de pós-graduação e MBA. Coordenador da Disciplina
Marketing e Vendas da Inova Business School. Professor convidado da Devry
Campinas (Metrocamp) e Senac Campinas. Atuou 15 anos na área de saúde
suplementar. Possui especialização de Geração de Modelo de Negócios
(BMGen) e também atua em iniciativas Startups e de Inovação. Palestrante no
TEDxSenacCampinas 2015. É diretor da BADU+COP, empresa de consultoria empresarial, das áreas
de Branding, Inteligência em Mídia e Planejamento/Ativação de negócios no Brasil e Itália.

INVESTIMENTO E INSCRIÇÕES

Investimento: R$ 480,00
Taxa de matrícula: R$ 60,00
Forma de pagamento:
À vista (cartão de débito ou dinheiro)
2x no cartão de crédito ou cheque
PagSeguro (O PagSeguro permite pagamento via boleto, transferência bancária ou cartão de
crédito (com opções de parcelamento em até 12 vezes).
ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES E CONFIRMAÇÃO DA ABERTURA DA TURMA:
7 dias úteis antes da data de início do curso

Dúvidas? Entre em contato com a Inova e agende um bate-papo para conhecer a história,
time de professores e todos os cursos que a Inova oferece!
Contatos da Inova Business School - Campinas
Site: www.inovabs.com.br/campinas
Endereço: Av Júlio de Mesquita, 840 - Bairro: Cambuí – Campinas/SP
Telefone: (19) 9 9301-0494 (Celular e WhatsApp) | (19) 3234-0753
E-mail: inova.campinas@inovabs.com.br

InovaBusinessSchoolCampinas

Inovabscampinas

Inova Business School

Inova Business School

