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Capítulo I – Organização Geral

Artigo 1.º

Objetivo Geral

Preparar os participantes para a obtenção da certificação: Scrum Master

Accredited Certification™ do International Scrum Institute™. Desenvolver

competências relativas à Metodologia Scrum nos domínios teórico e prático.

Artigo 2.º

Destinatários

Estudantes do Instituto Superior Técnico (IST), ex-alunos do IST, estudantes de

outras instituições de ensino e público em geral (idade igual ou superior a 18

anos). Profissionais da área de TI e todos os profissionais que trabalham, ou que

têm interesse em trabalhar com Scrum, e que pretendem adquirir ou aprofundar

conhecimentos sobre esta metodologia. Profissionais que pretendem preparar-se

para a obtenção da certificação Scrum Master Accredited Certification™ do

International Scrum Institute™. Os sócios da Associação dos Estudantes do

Instituto Superior Técnico (AEIST) usufruem de um desconto de 10€ no valor dos

cursos.

Artigo 3.º

Inscrições

A pré-inscrição deverá ser realizada online, através do link:
https://forms.gle/wFUYHXHiz7WHkjQKA

A abertura da formação não está condicionada a um número mínimo de alunos
inscritos.
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Artigo 4.º

Pagamento

De modo a finalizar a inscrição, o pagamento deverá ser efetuado na totalidade

logo após a mesma e só após a receção do pagamento serão disponibilizadas as

credenciais de acesso. O valor do curso será de 60€ para não sócios,e 50€ para

sócios da AEIST.

Artigo 5.º

Requisitos

Os participantes devem possuir conhecimentos de inglês de nível intermédio, na

dimensão: compreensão. A formação decorre na modalidade e-learning, pelo que

os participantes devem possuir PC ou Laptop, ligação à internet e conta Youtube.

Artigo 6.º

Desistência

Em caso de desistência do curso após o pagamento e a criação das credenciais de

acesso à plataforma, o pagamento do curso não será devolvido.

Artigo 7.º

Dados Pessoais

O aluno autoriza que os seus dados pessoais sejam tratados e utilizados pela

AEIST para divulgação das atividades formativas da AEIST.
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Artigo 8.º

Avaliação do curso

Para efeitos de avaliação e controlo de qualidade das formações ministradas, no

final do curso a AEIST irá solicitar aos formandos o preenchimento de um

questionário anónimo que, para os devidos efeitos, é tratado no âmbito da gestão

da formação.

Artigo 9.º

Duração

O curso decorre na plataforma e-learning, disponibilizada para efeitos de

autoestudo. Os conteúdos formativos relativos ao curso encontram-se disponíveis

24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 30 dias consecutivos a partir da data

em que as credenciais de acesso forem criadas. O tempo estimado para o curso

será de 16 horas, incluido autoestudo. As credenciais de acesso serão criadas até

72 horas após a receção do comprovativo do pagamento do curso. Sendo um curso

e-learning fica à responsabilidade do formando gerir o seu tempo e estudo.

Durante o curso está prevista uma sessão síncrona (de carácter opcional) para

esclarecimento de dúvidas, a qual é agendada oportunamente.

Artigo 10.º

Material de Apoio

O material de apoio necessário à formação, mencionado nos requisitos, é sempre

da responsabilidade dos formandos.
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Artigo 11.º

Participação

Para efeito de participação no curso, os participantes devem, no mínimo, realizar

90% das atividades propostas, e que se encontram na plataforma de e-learning.

Artigo 12.º

Certificado AEIST

Todos os participantes que realizem 90% das atividades propostas na plataforma

e-learning recebem, por parte da AEIST, um certificado que comprova a sua

participação no Curso Scrum Master.

Artigo 13.º

Aquisição do Exame Scrum Master Accredited Certification™

Com um acréscimo de 70€ ao valor da formação, o participante pode solicitar à

formadora a aquisição das credenciais para realização do exame para obtenção da

certificação: Scrum Master Accredited Certification™. Em alternativa, pode adquirir

por si estas credenciais junto do International Scrum Institute™. Este valor inclui

os custos relativos a taxas bancárias e taxas de conversão. Cada código de exame

pode ser utilizado até 10 vezes, e o exame pode ser realizado num dia e hora à

escolha do formando.


