COMUNICADO SOFTEX MPS 03/2015
Curso de Introdução ao MPS-Software (C1-MPS-SW)
Caxias do Sul/RS – 23 e 24 de fevereiro de 2015 (2ª e 3ª)
A SOFTEX, coordenadora do MPS.BR, e a Aepolo, comunica as condições para inscrição no
Curso de Introdução ao MPS-Software (C1-MPS-SW), em Caxias do Sul/RS.
Data: 23 e 24 de fevereiro de 2015 (2ª e 3ª)
Horário: 08h00 às 12h00 e 13h30 às 17h30 (16 horas)
Local: Sede do Sebrae Caxias do Sul
Rua Pinheiro Machado, 1276 - Centro - Caxias do Sul/RS - CEP: 95020 – 170
Instrutora: Lilian Correa Fontana
Consultora em gerenciamento de processos de negócio com ênfase em estratégia e
competitividade. Implementadora do modelo brasileiro MPS-BR. Atuou como avaliadora oficial
do modelo CMMI (SCAMPI Lead Appraiser e SCAMPI B&C Team Leader), autorizada pelo
Software Engineering Institute. Tem formação pela Carnegie Mellon University, EUA. Conduziu
diversas avaliações oficiais no Brasil e no exterior. Larga experiência em gestão nas áreas de
desenvolvimento e homologação de sistemas. Sólida vivência em melhoria de processo e
qualidade de produto de software. Membro da SBGC- Sociedade Brasileira de Gestão do
Conhecimento – RS.
Objetivos:
•

•
•

Apresentar uma introdução ao programa MPS.BR, com foco no Modelo de Referência
MR-MPS que está em conformidade com as Normas Internacionais ISO/IEC 12207 e
ISO/IEC 15504, e é compatível com o CMMI-DEV.
Apresentar o Método de Avaliação MA-MPS que está em conformidade com a ISO/IEC
15504-2.
Mostrar os passos para um profissional ser qualificado como Implementador e/ou
Avaliador MPS.

Público Alvo: Profissionais interessados na melhoria de processos de software, com base no
Modelo de Referência MR-MPS e no Método de Avaliação MA-MPS.
Pré-requisito: Não há pré-requisito para inscrição neste curso. Mas, este curso é pré-requisito
para:
• participação como representante da empresa na equipe de avaliação oficial MPS-SW;
• inscrições futuras em Cursos de Implementação MPS-Software (C2-MPS-SW), Prova de
Implementação MPS-Software (P2-MPS-SW), Cursos de Avaliação MPS (C3-MPS) e Prova de
Avaliação MPS-Software (P3-MPS-SW).

- Investimento: R$ 800,00 (oitocentos reais) INSCREVA-SE AQUI

- O curso será realizado com um mínimo de quinze (15) e um máximo de quarenta (40) inscrições
efetivamente pagas e comprovadas até o dia 16 de FEVEREIRO de 2014.
Regras do Comunicado:
- Certificado: O certificado de participação no curso será providenciado após confirmarmos o
pagamento do evento, a assinatura na lista de presença (com freqüência mínima de 75%) e
recebermos as avaliações individuais do referido curso.
- Não emissão de notas fiscais: a Softex não emite notas fiscais. O Curso em questão, com
recibo enviado, não deve ter retenção na fonte de tributos, conforme lei federal complementar
116/03, artigo 3º, inciso I a XXII. Para ler a declaração completa favor clique no link a seguir:
Declaração.
Direitos Autorais:
Este curso não poderá ser gravado, filmado, ou ter seus materiais reproduzidos sem autorização
expressa da Sociedade SOFTEX, que é detentora de todos os direitos autorais.
Contato:
SOCIEDADE SOFTEX
Rafael Barreto
mpsbr@nac.softex.br
Tel.: (19) 3731-7051

