
 

COMUNICADO SOFTEX MPS 19/2016 

Curso de Introdução ao MPS-Serviços (C1-MPS-SV) 

via EaD 

01 a 30 de novembro de 2016 

 

A Softex e o MpsBr, comunicam as condições para inscrição no Curso de Introdução ao MPS-

Serviços (C1-MPS-SV) via EaD, previsto para o período de 01 a 30 de novembro de 2016. 

 

Duração: 16 horas. 

Ambiente Virtual de Aprendizagem:  

O Curso de Introdução ao MPS-Serviços (C1-MPS-SV) via EaD será realizado na 

modalidade a distância (EaD), via internet, utilizando o ambiente virtual de aprendizagem 

Moodle, tanto para apresentação do conteúdo quanto para cumprimento das atividades 

avaliativas. Essa modalidade privilegia a autonomia do estudante que estabelece sua própria 

rotina de estudos e pode realizar o curso a qualquer hora e em qualquer local que tenha acesso à 

internet. Este Ambiente Virtual de Aprendizagem é gerenciado pela área de Educação da 

Softex. 

Instrutor/tutor: Mariano Angel Montoni 
 

Mariano Angel Montoni 

Sócio-fundador e consultor da ProMove, empresa de consultoria em melhoria de processos. 

Possui Doutorado e Mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (2010 e 2003) e Graduação em Ciência da Computação pela 

Universidade Federal da Bahia (2000). Tem mais de 15 anos de experiência em 

desenvolvimento de software.  

É implementador e avaliador líder credenciado do modelo MPS para Software e Serviços. 

Como avaliador líder do modelo MPS, realizou mais de 60 avaliações oficiais em organizações 

públicas e privadas de diversos portes. Mariano conduziu mais de 50 implementações de 

sucesso nos modelo MPS e CMMI, inclusive no nível mais alto de maturidade (Nível 5). É 

instrutor credenciado dos cursos de capacitação do modelo MPS para Software e Serviços. 

 

Objetivos: 

  

 Apresentar e detalhar os resultados dos processos de serviços do Modelo de Referência 

para Melhoria de Processo de Serviços (MR-MPS-SV), publicados no Guia Geral MPS 

de Serviços (disponível no Portal SOFTEX http://www.softex.br/mpsbr) – que foi 

desenvolvida em conformidade com as Normas Internacionais ISO/IEC 20000:2011, 

ISO/IEC 15504 e o modelo CMMI-SVC. 

 



 

Público Alvo: Este curso destina-se a profissionais envolvidos na definição e implementação de 

processos de serviços, sejam eles gerentes de controle de qualidade, gerentes de projetos ou 

engenheiros de software de forma geral. 

 

Pré-requisito: Não há pré-requisito para inscrição neste curso. Mas, este curso é pré-requisito 

para: 

 

• participação como representante da sua empresa na equipe de avaliação oficial do MPS-SV: 

 

Contudo, o curso não é restrito a este público, sendo recomendado também para gestores, 

coordenadores de trabalhos de melhoria e público em geral, que queiram conhecer e discutir o 

modelo. 

 

• inscrições futuras em Cursos de Implementação MPS-Serviços (C2-MPS-SV), Prova de 

Implementação MPS-Serviços (P2-MPS-SV), Cursos de Avaliação MPS (C3-MPS) e Prova de 

Avaliação MPS-Serviços (P3-MPS-SV). 

 

Inscrições: 
 

- R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais) 

 

- O curso será realizado com um mínimo de quinze (15) inscrições efetivamente pagas e 

comprovadas até o dia 21 de outubro de 2016. 
 

Regras do Comunicado: 
 

- Confirmação da Inscrição: A inscrição será considerada confirmada mediante apresentação 

do comprovante de pagamento.  
 

- Desistência:  

Em caso de cancelamento de inscrição (após pagamento) poderá haver reembolso de 70% do 

valor pago ou substituição de participante.  

No entanto, para que ocorra a devolução ou substituição do participante, será necessário 

recebermos um e-mail do participante ou da empresa com antecedência de até 5 dias da data do 

evento. 
 

- Certificado:  

O certificado será disponibilizado àqueles que alcançarem aproveitamento igual ou superior a 

70% de aproveitamento no curso; e após comprovação do pagamento do evento.  
 

- Cancelamento do evento: O evento poderá ter sua data de realização alterada em função do 

"quórum". Caso isso venha a ocorrer, e considerando que as alterações não lhe sejam 

convenientes, você poderá optar pelo "reembolso integral do valor investido" ou um crédito para 

outro evento. 

 

- 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 prévia e expressa da Sociedade Softex, que é detentora de todos 

os direitos autorais. 
 

Contato: 

Sociedade Softex 

mpsbr@softex.br 

http://www.softex.br/wp-content/uploads/2016/09/Declara%C3%A7%C3%A3o-Softex.pdf
mailto:mpsbr@softex.br

