
  



 

 

 

 

 

Master:  Master em Metodologias Ágeis e Growth Hacking 

 

Professor: Renato Jannuzzi Cecchettini 

Duração: 18 horas/aula 

Sessões presenciais: 12 horas/aula (em 3 sessões presenciais) 

Canvas LMS: 6 horas/aula (online) 

Local: Inova Business School SP1 Paulista 

Endereço: Alameda Santos, número 2441, andar 9. Edifício Bela Santos, Jardim Paulista São Paulo  

 

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: das 19h às 22h30 

AGENDA DE AULAS 

 

AULA TÓPICOS ABORDADOS PROFESSOR DATA 

1 Definições / Métodos ágeis Renato Cecchettini 31/01/19 
Quinta-feira 

2 O método Scrum – Hands on Renato Cecchettini 07/02/19 
Quinta-feira 

3 Growth Hacking – Hands on Renato Cecchettini 14/02/19 
Quinta-feira 

 

 



 

 

 

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 

Inscrições: 

Online, através do link: www.inovabs.com.br/mastermetodologias-sp 

Investimento:  R$ 580,00 (Quinhentos e oitenta reais) 

Taxa de inscrição: R$ 60,00* 

Valor total: R$ 640,00 (Seiscentos e quarenta reais) 

*A taxa de inscrição/matrícula será cobrada quando você realizar sua inscrição no site (pagamento via PagSeguro) ou 

será incluída no seu plano de pagamento. 

Formas de pagamento: 

1 - Cartão de débito ou dinheiro (no primeiro dia de aula – desconto de 5% no valor do curso) 

2 - Cartão de crédito: no primeiro dia de aula você passará todo o valor do curso + taxa de inscrição contratado no seu 

cartão. Parcelamento no cartão de crédito em 3x. (pagamento recorrente indisponível). 

3 - PagSeguro - o PagSeguro permite pagamento via boleto ou cartão de crédito com opções de parcelamento em até 12 

vezes, diretamente no site da Inova. (consulte as taxas no site) 

Obs: se a empresa onde você trabalha é quem pagará o curso para você, fale diretamente com a Inova e emitiremos a 

nota fiscal, contrato e boleto em nome da sua empresa. 

 

 

 



 

 

 

 

Confirmação da abertura da turma: 7 dias úteis antes da data de início do curso. 

Dúvidas? Entre em contato 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 - SP1 Paulista 

Site: www.inovabs.com.br/paulista 

 

Endereço: Alameda Santos nº 2441, 9º andar Edifício Bela Santos. Bairro: Jardim Paulista.  

São Paulo/SP (Esquina com Rua Bela Cintra – estamos a uma quadra da Av. Paulista) 

Estação de metrô mais próxima: Consolação (linha verde) 

 

Telefones: (11) 9 6930-6083 (Celular e WhatsApp)  |  (11) 4561-0731  |  (11) 4561-0738 

E-mails: sp1paulista@inovabs.com.br e marcele.blanco@inovabs.com.br 

 

Siga a Inova nas redes sociais e fique por dentro dos eventos e novidades! 

 

InovaBusinessSchoolSP1Paulista                                                Inovabspaulista         

   Inova Business School                                                 Inova Business School 

 

 A Inova Business School está em São Paulo com a parceira GS1 Brasil. www.gs1br.org 

 

http://www.inovabs.com.br/
mailto:sp1paulista@inovabs.com.br
http://marcele.blanco@inovabs.com.br


 

 

 


