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BEM-VINDO À

DNC GROUP
Somos uma empresa focada em educação complementar
que busca entregar o que não é aprendido nas instituições
tradicionais.
Nossos exemplos não são de livros! Nós contamos o que vivenciamos em projetos.
Alunos botando a mão na massa, orientados por especialistas realizando projetos para aprender na prática e recebendo suporte pós curso para consolidar o aprendizado
- essa é a nossa forma de ensinar!
NOSSO MAIOR
OBJETIVO É O SUCESSO
DE NOSSOS ALUNOS!

Nosso propósito não nos deixa parados e nos leva a
sempre buscar inovação.
Vivemos nosso propósito no dia a dia e não há nada
que supere os sorrisos dos alunos que impactamos.

Diferentes ideias, gêneros, raças, opiniões e histórias.
Isso trará o equilíbrio. Isso trará resultado.
Aqui, se você é a média das 5 pessoas com quem mais
convive, nós aumentamos essa média.
Buscamos aprender e ensinar; sabemos que ninguém
sabe tudo; temos boa vontade; paciência e humildade.

EMENTA IMERSÃO DE PROJETOS 2022_____

PÁGINA 3

NOSSA

METODOLOGIA
Nossa metodologia é nosso diferencial!
Nós acreditamos que é possível revolucionar a
educação de maneira prática e consistente.

HANDS ON

Nosso lema é “A revolução é a Prática”,
então todos os nossos treinamentos possuem um approach muito focado na
aplicabilidade do conhecimento.

PROJETOS REAIS

Em todos os nossos treinamentos, os
alunos desenvolvem um projeto real paralelamente ao curso, para aplicar tudo o
que aprenderam nas aulas.

DINÂMICAS COM CASES REAIS

Em todos os exemplos dados no curso,
utilizamos a experiência de nossos consultores como um guia para que os alunos aprendam como os conceitos são
aplicados na vida real.

ENTREGAS INCREMENTAIS

O projeto vai sendo construído com entregas incrementais ao longo dos 6 meses.
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PRA QUEM É

O CURSO?
Para profissionais das áreas de Engenharia e Gestão, universitários que desejam entrar no mercado de trabalho sabendo como as empresas realmente funcionam e sabendo
como fazer projetos que realmente impactam a empresa e
seus clientes.
Estagiários, Trainees e Efetivos que querem fazer algo a mais
pela empresa. Aqueles que querem fazer projetos de redução de custo e melhoria de processos para crescerem na carreira.
Profissionais das áreas de Qualidade, Supply, Projeto, Desenvolvimento e afins.
Profissionais que desejam aprender na prática sobre técnicas de melhoria contínua, redução de custos, gestão ágil
de equipes e análise de dados. Vocês serão capazes de fazer
projetos de grande impacto em suas áreas e crescer na empresa.
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APÓS O CURSO

VOCÊ SERÁ
CAPAZ DE:
■ Desenvolver projetos de
melhoria contínua;
■ Automatizar planilhas;
■ Criar dashboards de
Inteligência de Negócios;
■ Mapear Processos;
■ Reduzir variabilidade de
Processos;
■ Identificar e eliminar
desperdícios;
■ Liderar times Scrum;
■ Analisar indicadores macro
de um negócio;
■ Gerir de um time de alta
performance;
■ Executar um plano de coleta
de dados.

EMENTA IMERSÃO DE PROJETOS 2022_____

PÁGINA 6

SOBRE A

IMERSÃO DE PROJETOS
É um programa híbrido de 380h que tem como principal
objetivo a formação de um profissional de alta performance com expertise na área de Projetos, tendo conhecimento em Lean Six Sigma, Scrum, Business Intelligence, e Excel.
Ou seja, você terá conhecimento global de como uma empresa opera e como analisar seus dados.
O curso é ministrado pela dnc.group por meio de aulas expositivas, dinâmicas de integração de conhecimento teórico e o desenvolvimento de um projeto durante quase
cinco meses com acompanhamento e mentorias de consultores experientes no mercado.
Todos os módulos do curso foram baseados no Framework
DNC para execução de projetos de Melhoria Contínua.

130H

65H

AULAS ONLINE

AULAS AO VIVO

12

180H

CERTIFICAÇÕES
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CRONOGRAMA

DO CURSO
DAYS

SLOTS

Encontros EAD para realização de dinâmicas de
integração de conhecimento e direcionamento geral dos projetos.

Intervalos entre os DAYS nos
quais serão liberadas as aulas online referentes ao conteúdo teórico do curso, com tarefas e entregas a serem submetidos até o
próximo encontro.

DAY

SLOT 1

DAY

SLOT 2

DAY

SLOT 3

DAY

Duração: 4h

14 dias

Duração: 8h

14 dias

Duração: 4h

21 dias

Duração: 8h

1

SLOT 4

DAY

14 dias

Duração: 4h

5

2

SLOT 5

DAY

21 dias

Duração: 8h

6

3

SLOT 6

DAY

14 dias

SLOT 8

DAY

SLOT 9

DAY

SLOT 10

14 dias

Duração: 4h

21 dias

Duração: 8h

14 dias

9

10

4

SLOT 7

DAY

Duração: 4h

14 dias

Duração: 8h

DAY

BANCA
FINAL

7

11

OBS: A duração e intervalo dos slots e days podem variar de acordo com
o calendário definido para cada turma.
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8

MODELO

DE ESTUDOS
A parte EAD do treinamento é dada em 11 encontros espaçados ao longo do programa.
O curso é dividido em 10 slots sendo que o conteúdo de cada
slot deve ser estudado nos intervalos entre os encontros.
Para garantir o máximo aprendizado e aproveitamento de
toda a turma, na etapa online será cobrado:

ASSIGNMENTS
Exercícios em todos os slots.

DELIVERABLES

PROVAS

Entregas de projeto, sendo
1 por slot.

1 por certificação
intermediária

Para cumprir com essa demanda será necessário ter uma
dedicação média das Aulas Online de 40 a 50 minutos por
dia (variável de acordo com cada módulo).
Além disso, deverá ser desenvolvido um projeto com uma
dedicação de 147 horas até o final do curso. A garantia de um
ótimo aproveitamento do curso e do projeto pode ser resumida em 1 palavra:
Comprometimento! Iremos entregar um conteúdo sólido e
bastante denso que necessitará dedicação para absorvê-lo
completamente.
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PROJETOS

DO CURSO
Na Imersão de Projetos, além de aprender as ferramentas
mais avançadas de desenvolvimento de projetos, o aluno
também realizará um projeto de alto impacto em empresas,
atuando como consultor e ganhando uma experiência ímpar para o currículo e portfólio.
A partir do primeiro encontro EAD, serão montados grupos
que irão desenvolver um projeto durante todo o treinamento paralelamente às aulas online e encontros ao vivo. Esses
projetos referem-se a problemas reais que empresas parceiras da dnc.group possuem, de forma que, estaremos entregando cases reais para serem resolvidos.
Os alunos possuem ferramentas técnicas e apoio necessário
para desenvolverem projetos de:
■ Supply Chain;

■ Customer Experience;

■ Manufatura;

■ Customer Success;

■ Qualidade;

■ Operações;

■ Manutenção;

■ Produto.
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EMPRESAS

PARCEIRAS
Nossos alunos já desenvolveram projetos de alto impacto
em mais de 200 empresas em diferentes segmentos do
mercado. Confira algumas delas, abaixo:
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REGRAS DE

AVALIAÇÃO
Durante o treinamento, a avaliação ocorre a todo momento
nos seguintes quesitos:
■ PARTICIPAÇÃO DOS
ENCONTROS AO VIVO

■ CUMPRIMENTO DOS
DELIVERABLES DE PROJETOS

■ CUMPRIMENTO
DOS ASSIGNMENTS

■ TRABALHO EM
EQUIPE E DEDICAÇÃO

■ PERFORMANCE NAS
DINÂMICAS DE GRUPO
E BUSINESS CASES

■ RESULTADO
DO PROJETO

O não cumprimento de 50% dos assignments e entrega
de 100% dos deliverables no prazo estipulado significa um
desligamento automático do treinamento.
Além disso, para evitar o desligamento, é necessário ter tirado, no mínimo, 75% dos certificados intermediários e ter
75% de presença referente aos dias ao vivo.
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A PONTUAÇÃO
SERÁ FEITA DA
SEGUINTE FORMA

ONLINE
Nota dada aos assignments
e deliverables baseado na
qualidade e prazo da entrega

DIAS AO VIVO
Participação e presença nos
encontros.

APRESENTAÇÃO
DO PROJETO
Todos os projetos serão
avaliados pela banca, formada
por pessoas externas que não
tiveram nenhum contato com
o grupo para não influenciar na
avaliação.

CERTIFICAÇÕES
INTERMEDIÁRIAS
Nota dada às certificações
concluídas através de provas.
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O QUE EU GANHO

AO FAZER
O CURSO?

Queremos promover uma experiência PRÁTICA e não apenas uma base teórica forte.
Por isso integramos a forte base de negócios com muitos
exemplos reais para que cada aluno desenvolva os projetos.

■ TRABALHO
EM EQUIPE

■ EXPERIÊNCIA
NO CV

■ METODOLOGIA
INOVADORA

DEPOIS

ANTES

■ CURSO COM
PROJETOS REAIS
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ALÉM DISSO

OFERECEMOS:
CERTIFICADO

Você receberá um certificado do
treinamento para enriquecer o
seu currículo

REFAÇA O CURSO

Somente aqui você pode
refazer o curso quantas vezes
quiser por prazo indeterminado

PÓS-TREINAMENTO

Conte sempre com nossa equipe de suporte e consultoria para
tirar dúvidas

APLICAÇÕES REAIS

Todos os desafios dos treinamentos são tirados de casos reais
para simular problemas reais

MATERIAL DE
APOIO ONLINE

Temos vários materiais de apoio
e acompanhamento para o seu
aprendizado ser efetivo
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ACESSO A PLATAFORMA

Você tem acesso a um ambiente
online com diversos materiais
exclusivos, descontos e vagas
exclusivas

SEJA CONTRATADO

Grandes empresas procuram
agora por profissionais como
você pela nossa plataforma do
Hiring, você topa?

HARDWORK TRIBE

Temos uma forte comunidade
de ex-alunos nos mais diversos
segmentos de mercado, áreas e cargos. Utilize esta rede de
contatos para aumentar seu
networking e impulsionar ainda
mais sua carreira!
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POR QUE A

ÁREA DE PROJETOS?
■ Atualmente todas as empresas estão focadas em entregar mais valor para o cliente gastando-se menos. Um especialista em projetos tem a capacidade de aumentar o nível
de qualidade percebida do produto ou serviço e ao mesmo
tempo reduzir o custo de produção e desenvolvimento. Os
especialistas em projetos conseguem então: Aumentar a satisfação do cliente, reduzir custos e aumentar a competitividade da empresa.
■ E quanto ganha? Segundo a Glassdoor, um Green Belt ganha de R$5mil a R$9mil. Um Scrum Master R$6mil a R$10mil.
E um Business Analyst de R$4mil a R$8mil. Agora imagina o
quanto pode ganhar um especialista em todas essas áreas.
Os profissionais especialistas nessas áreas conseguem ter
alto crescimento profissional, sendo altamente visados para
cargos de gerência, aumentando e muito o salário.
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CONTEÚDO

PROGRAMÁTICO

SLOT 1
Onboarding do Curso;
Carreira I: Construção da
Jornada;
Overview: Green Belt.

SLOT 3
Green Belt: Definir.

SLOT 4
Apresentação de Projetos -

SLOT 2
Carreira II: O Mercado na área de
Projetos;
Scrum: Introdução;
Scrum: Visão Geral;
Scrum: Papéis;
Scrum: Eventos;
Scrum: Artefatos;
Scrum: Épicos e Stories;
Scrum: Gráficos e Reports.

Parte I;
Carreira III: Frameworks para
Desenvolver Soft Skills;

SLOT 5

Excel: Introdução;

Green Belt: Medir.

Excel: Formatação;
Excel: Intermediário I;
Excel: Procuras;
Excel: Intermediário II.

SLOT 6
Excel: Avançado;
Excel: Macros;
Green Belt: Analisar.
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CONTEÚDO

PROGRAMÁTICO
SLOT 7
Excel: VBA;

SLOT 8

Green Belt: Melhorar.

Power BI: Introdução;
Power BI: Conexão e Dashboards;

SLOT 9

Green Belt: Controlar.

Power BI: Criando Dashboards;
Power BI: Design de

SLOT 10

Dashboards;

Carreira IV: Preparação para

- Power BI: DAX.

Processos Seletivos;
Apresentação de Projetos II.
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12
CERTIFICAÇÕES
Mapeamento de
Processos BMPn

Scrum Fundamentals
Certified
por Scrum.Study

Excel
Intermediário

Power BI
Intermediário

Minitab
Avançado

Green Belt

Excel
Avançado

Power BI
(DAX)

Scrum
Master

Career
Preparation

Presentation
Techniques

Project Management
Full stack - PMF©
(certificado final)
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PERGUNTAS
FREQUENTES
O que é abordado no treinamento?
O formato EAD é feito por salas virtuais com limitação do
número de alunos para garantia de qualidade. Consulte o
calendário no site para confirmação das datas, bem como,
maiores detalhes do curso.
Quais são os Pré-requisitos para curso?
O curso não exige nenhum pré-requisito em específico.
Qual a duração do curso?
São 11 sábados com encontros ao vivo, 21 semanas de desenvolvimento de projeto, sendo que o curso total tem duração
de aproximadamente 6 meses.
Vou ganhar um certificado de especialista?
No final do treinamento, você vai receber até 11 certificados
de conclusão de curso. E quando terminar o projeto na empresa, você receberá a certificação de Project Manager FullStack.
Por que o curso é híbrido?
Em 9 anos formando grandes profissionais que hoje ocupam
a gerência de multinacionais, notamos que o aprendizado
na prática é muito mais eficiente, e fecham muitas lacunas.
Na Imersão de Projetos, vamos além e garantimos uma forte
base teórica e uma experiência prática imersiva dentro de
uma empresa, afinal, o mundo real é muito diferente do que
mostrado em cases.
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