
 

COMUNICADO SOFTEX MPS 18/2016 

Curso de Introdução ao MPS-Software (C1-MPS-SW) 

Belém/PA - 09 de setembro de 2016 (6ª feira) 
 

A Softex e o MpsBr, comunicam as condições para inscrição no Curso de Introdução ao MPS-
Software (C1-MPS-SW), previsto para o dia 09 de setembro de 2016. 
 
Local: Equilibrium 
Horário: 08:00 às 18:00 (8 horas) 
  
Instrutor: Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira 
Possui Graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pela Universidade da Amazônia 
(1998), Especialização em Análise de Sistemas pela Universidade Federal do Pará (1999), 
Mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (2001) e 
Doutorado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (2007). 
Atualmente é Professor Adjunto III da Universidade Federal do Pará - UFPA, Coordenador do 
Projeto de Pesquisa SPIDER - Software Process Improvement: DEvelopment and Research que 
recebeu o segundo lugar no Prêmio Dorgival Brandão Júnior referente ao ciclo 2011 do 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade em Software do Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. É Instrutor, Consultor-Implementador e Avaliador do modelo MPS.BR de 
qualidade pela SWQuality Consultoria e Sistemas Ltda. Possui experiência em Implementação 
do CMMI-DEV e métodos ágeis, como Srcum, XP, etc. Atuou como: Gerente de Divisão de 
Desenvolvimento da Cobra Tecnologia; Gerente de Processos e Qualidade da Amazon 
Corporation; e Professor Titular I da Universidade da Amazônia - UNAMA. Tem experiência na 
área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando 
principalmente nos seguintes temas: processo de software, qualidade de software, gerência de 
projetos, ferramentas CASE, ambiente de desenvolvimento de software e sistema de informação 
 
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). 
 
Contato: Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira srbo10@gmail.com  
 
Regras do Comunicado: 
 



 

- 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. 
 
- 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 50%) e o 
recebimento das avaliações individuais do referido curso.  
 
Direitos Autorais: 
 
- Curso: 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 
mpsbr@softex.br 
Tel.: (19) 3235-2886 
 


