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Treinamento APF - Preparação para Certificação Exame CFPS do IFPUG
Objetivo Geral
Preparar o aluno para o exame de Certificação como especialista em pontos de função (CFPS) do IFPUG;
Treinar o aluno para a prova, através de dicas e simulados totalmente elaborados com os assuntos mais
cobrados; Orientar em relação ao tempo e a estrutura da prova; Revisar todas as regras fundamentais para
o exame eliminando qualquer conceito errado que tenha sido assimilado pelo aluno.
Pré- requisitos
Treinamento de Capacitação em Análise de Ponto de Função
Público Alvo
Profissionais que desejam buscar a certificação CFPS do IFPUG, agregando desta forma valor ao seu
currículo. Esta certificação está sendo exigida em várias instituições governamentais que utilizam APF para
mensurar projetos de software.
Mercado
O fato de o exame ser muito rigoroso, sendo necessários 90% de acerto das questões, em um tempo de
3hs, acarreta uma carência grande no mercado de profissionais habilitados para trabalhar em uma equipe
de métricas. O especialista fica autorizado em nome do IFPUG a divulgar a metodologia de Análise de
Pontos de Função, implantar a disciplina de métricas nas Instituições e ministrar treinamento seguindo o
código de ética recebido durante o processo de certificação.
Metodologia
Resumo dos tópicos abordados no Exame, relembrando todas as regras; Dicas do Exame; Preparação para o
tempo da prova; Dicas das questões mais cobradas no exame; 1º simulado / correção; 2º simulado /
correção; 3º simulado / correção.
Aula 01
Relembrando as regras
Resumo dos assuntos básico
Explicando toda a estrutura da prova
Dicas de resolução
1° mini simulado – Tempo 1,5 h
Aula 02
Correção do primeiro simulado
Tirando dúvidas
Dicas através da correção
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Aula 03
2° simulado – tempo da prova 3hs
Aprendendo a controlar tempo tirando dúvidas
Aula 04
Corrigindo 2° simulado
Recordando os conceitos
Verificando as questões polêmicas
3° simulado.
Aula 05
Corrigindo 3° simulado
Verificando o percentual de acertos
Verificando as questões polêmicas
Revisão Geral
Exercitando através dos erros mais freqüentes
Resumo Final
Dicas para aprovação
A Professora deixará disponível um Fórum para que os alunos possam tirar todas as dúvidas durante a
preparação para o exame, também receberá 3 simulados no formato da prova e um resumo dos assuntos
abordados.
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