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Curso 9 - Agile Coaching 

 

SMEs (Subject Matter Experts):  Andy Barbosa, Lurdete Catia Fontaniva 

Carga Horária Total: 12 Horas 

4 horas de aulas gravadas, 4 horas de encontros online ao vivo, 3 horas de exercícios individuais, 

1 hora de avaliação de proficiência (precisa de nota 7 ou mais para obter o Certificado de 

Proficiência). 

 

COMO É O CURSO?   

Esse novo papel do Agile Coach é muito valorizado pelas organizações que estão implantando a 

Agilidade em seu ambiente e projetos. Mas isso é um papel desafiador que requer um novo 

conjunto de habilidades. Ele precisa ter experiência em metodologias ágeis e técnicas do 

processo de coaching, facilitando a implantação ou a transição da empresa para um ambiente de 

projetos ágeis ou híbridos. Seu papel não é mais comandar e controlar e sim fomentar e facilitar 

que a equipe floresça e se desenvolva num ambiente energizado e desempenhe de forma 

extraordinária. Aqui abordaremos o que você precisa saber para se tornar esse profissional 

cobiçado. Embora não seja um curso preparatório, vamos também orientá-lo sobre as várias 

certificações de Agile Coach do mercado e como se preparar para obter a sua. Torne-se um Agile 

Coach e faça a diferença! 

POR QUE FAZER ESSE CURSO?   

Esse novo papel do Agile Coach é muito valorizado pelas organizações que estão implantando a 

Agilidade em seu ambiente e projetos. Mas isso é um papel desafiador que requer um novo 

conjunto de habilidades.  

Ele precisa ter experiência em metodologias ágeis e técnicas do processo de coaching, facilitando 

a implantação ou a transição da empresa para um ambiente de projetos ágeis ou híbridos. 

OBJETIVOS DO CURSO 

 Entender quais habilidades são necessárias para o Agile Coach 

 Entender como é o trabalho do Agile Coach 
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 Entender como formar e desenvolver times ágeis 

 Conhecer as principais certificações do mercado 

 

PARA QUEM ESSE CURSO É INDICADO 

Se você está envolvido direta ou indiretamente com o gerenciamento de projetos, 

desenvolvimento de produtos complexos, ou trabalha em um ambiente em constante mudança, 

você precisa estar por dentro do mundo Agile. Não é uma opção, já passou a ser questão de 

sobrevivência profissional. 

 

RESULTADOS APÓS O CURSO 

Nas Pessoas: 

 Entender o trabalho de Coaching 

 Entender o papel do Agile Coaching 

 Conhecer as principais certificações do mercado 

 

Nas organizações: 

 Entender como o Agile Coach pode contribuir com a implementação da Agilidade 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Bloco 1 

1.1 O que é Coaching   

1.2 Coach, coaching e coachee 

1.3 Coaching versus mentoring 

1.4 Coaching para performance 

1.5 Como funciona o processo de coaching 

1.6 Elementos essenciais para o coaching 
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1.7 Domínios de conhecimento para coaching 

1.8 O que um Coach faz? 

1.9 O que um Coach não faz? 

1.10 Por que Agile Coaching? 

1.11 O que pode acontecer na prática? 

Exercícios 

 

Bloco 2 

2.1 Quem é o Agile Coach? 

2.2 Quais são os papéis do Agile Coach? 

2.3 Quais os tipos de Agile Coach? 

2.4 Onde atua o Agile Coach? 

2.5 Quais são as competências do Agile Coach? 

2.6 Habilidades e comportamentos do Agile Coach 

2.7 Desenvolvendo a atitude de Agile Coach 

2.8 Os domínios de competência do Agile Coach 

Exercícios 

Aula OAV 1 – Online Ao Vivo (2h)  

 

Bloco 3 

3.1 O Agile Coach em ação 

3.2 Benefícios da filosofia ágil 

3.3 Formar e desenvolver times ágeis 

3.4 Princípios de times ágeis 

3.5 Os estágios de times 

3.6 As disfunções de times 

3.7 Facilitando cerimônias 

3.8 Mediano Conflitos 
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3.9 Desenvolver habilidades e competências 

3.10 Remover obstáculos 

Exercícios  

 

Bloco 4 

4.1 Perguntas poderosas 

4.2 Escuta ativa 

4.3 Comunicação não violenta 

4.4 Removendo obstáculos 

4.5 Gestão de mudanças 

4.6 Planos de ação 

4.7 Desenvolvendo competências 

4.8 Jornada de Coaching (começo, meio e fim) 

4.9 Como apresentar os resultados do seu trabalho 

4.10 Certificações 

Exercícios 

Aula OAV 2 – Online Ao Vivo  (2h)  

Avaliação de Proficiência no Curso 


