COMUNICAÇÃO DA FORMAÇÃO EM PARCERIA
FP10_19

Data
Formação em Parceria
Formador

22 e 23 de maio de 2019
BPMN – Modelação de Processos
Luís Damas

Licenciado em Informática pela Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa e mestre em Gestão de Informação
pela Universidade Católica Portuguesa. Tem desenvolvido
atividade docente em várias universidades, Institutos, INA,
Pupilos do Exército e outros na área da programação de
computadores e técnicas de modelagem de dados e de
processos.
É autor de 2 livros técnicos na área da programação de computadores editados
pela FCA – Editora de Informática em Portugal e pela LTC no Brasil.
Até 2010 foi parceiro da BiblioSoft na implementação do pacote de software de
gestão de bibliotecas denominado BIBLIObase.

Horário
Nº horas
Objetivos

10h às 13h e das 14h às 17h
12 horas
Gerais: No final da ação os formandos serão capazes de:
•
•
•
•
•

Conhecer o significado dos principais elementos gráficos e o
seu contexto de aplicação;
Saber o que são: Pools, Lanes, Activities, Tasks, Flows,
Gateways, Messages, Events, Black-Boxes, etc.;
Usar o software Bizagi para modelar processos e
subprocessos mantendo a consistência da informação entre
os vários níveis envolvidos;
Saber como representar a comunicação entre entidades
externas e o(s) processo(s);
Como representar/não-representar a informação na Pool de
uma entidade externa.

Específicos: Esta ação tem por objetivo:
•
•
•
•

Mostrar como e porque é que se usa a notação BPMN;
Apresentar a notação gráfica (BPMN 2.0) e o significado dos
principais elementos gráficos envolvidos;
Realizar a modelação de processos simples e complexos
usando uma ferramenta gráfica (Bizagi) mantendo a
consistência entre os vários níveis;
Apresentar as boas práticas de uso na modelação de
processos.

Público alvo

Este curso dirige-se a formandos que pretendam usar a notação
BPMN 2.0 como ferramenta de comunicação visual com
informáticos, analistas ou gestores.

Pré-requisitos

Conhecimentos e experiência na utilização de Windows na ótica
do utilizador.

BAD, Praça Dr. Nuno Pinheiro Torres, 10 A, 1500-246 Lisboa

Local
Nº mínimo/máximo de
formandos(as)

8 / 16

Preço de associado

160€

Preço de não associado

225€

Inscrições e Pagamento

As inscrições devem ser remetidas até dia 14 de maio de 2019 ao
Centro de Formação da BAD através do formulário em linha em
https://www.bad.pt/form/index.php?option=com_rsform&formId=1
64
Mais informação em
http://www.apbad.pt/Formacao/formacao_parcerias.htm
O pagamento deverá ser efetuado até dia 14 de maio de 2019,
utilizando os dados bancários da BAD disponíveis em
http://www.apbad.pt/Downloads/Dados_fiscais_bancarios.pdf

Programa
1. INTRODUÇÃO
•
•
•
•

Apresentação de Bibliografia
Fluxograma vs. BPMN
Conceito de processo de negócio
Breve demonstração do software Bizagi

2. INTRODUÇÃO À NOTAÇÃO BPMN 2.0
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementos gráficos
Events (Start, Intermediate, End, Timer)
Activities, Tasks, subprocessos
Gateways (XOR, OR, AND, Complexo, Baseado em Eventos)
Fluxos (Sequência, Mensagem, Associação)
Piscinas, Pistas, Caixas Negras
Diagramas usados no BPMN
Exemplos e exercícios

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
•
•
•

Boas Práticas
Técnicas aconselhadas
Abordagem “Style and Method”
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