
Design de Processos e 
Regras de Decisão com 
Modelos Executáveis

Construa processos 
de negócio mais 

inteligentes e 
eficazes, usando os 
Standards de BPM.

PD - PROCESS DESIGN

Neste curso você aprenderá técnicas poderosas para 
modelar graficamente processos de negócio em BPMN e 
regras de decisão em DMN.

Com BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) você 
poderá representar claramente os processos de negócio de 
maneira completa e precisa sobre o seu estado atual ou 
proposto e criar uma documentação para ser utilizada como 
base em treinamento, comunicação, discussão, medição, 
análise, identificação das oportunidades de melhoria, 
automação e transformação no fluxo de valor.

Com DMN 1.3 (Decision Model and Notation) você poderá 
transformar regras de negócio em ativos de conhecimento 
executáveis para construir processos de negócio mais 
simples, inteligentes, ágeis e inovadores.

roadmap.com.br/pd
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OBJETIVOS

Proporcionar a criação de modelos de processos claros e objetivos, ricos em 
elementos gráficos e que permitam acelerar a criação e a interpretação para o 
consenso entre os públicos técnico e de negócio. 

Esclarecer porque processos e decisões são ativos de conhecimento distintos e 
integrados, que permitem criar e manter processos mais ágeis, inteligentes e 
eficazes e com menor tempo da implementação à operacionalização. 

Obter modelos mais detalhados que diagramas e mapas, a fim de implantar novas 
tecnologias aos processos, casos e decisões com base em regras de negócio.

BENEFÍCIOS

Autonomia: O uso da notação e modelo BPMN é um standard ISO e OMG 
intercambiável entre ferramentas de vários fornecedores que suportam este 
padrão aberto. Por exemplo, exportar o diagrama do Bizagi, fazer a modelagem 
colaborativa do mapa no Cawemo e concluir o modelo no Camunda Modeler.

Mão na massa: Ao término do módulo, o participante será capaz de representar 
graficamente processos, de negócio propostos ou existentes. 

Automação: A obtenção de modelos mais ricos em detalhes possibilita uma 
sistematização facilitada, proporcionando versões da documentação do processo 
igual as instâncias em execução, com sincronismo, conformidade e transparência. 
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O QUE

Curso para projetar 
processos e regras 
de decisão com as 
notações e modelos 
BPMN e DMN.

POR QUE

Obter modelos mais 
ricos em detalhes para 
possibilitar a automação 
com documentação e 
execução sincronizada.

ONDE

Remoto via Google 
Meet.

Gravações e atividades 
via Google Classroom.

QUANDO

Sem previsão para 
novas turmas abertas.

Entre em contato para 
contratar turmas 
fechadas.

POR QUEM 

Maurício Bitencourt, 
especialista em 
gerenciamento de fluxo 
de valor, orquestração de 
processos e regras de 
decisão automatizadas.

COMO / QUANTO

Oito aulas de conteúdo 
e exercícios práticos 
nas plataformas 
Camunda 7 e 8.

Clique aqui para 
valores e inscrições.

https://www.roadmap.com.br/in
https://www.roadmap.com.br/in
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PÚBLICO

Profissionais de Áreas de Negócio e de TI envolvidos na melhoria e transformação 
de processos de negócio. 

Analistas de Negócios, Processos, Requisitos; Gerentes de Projeto; Program, 
Process, Product Owners; UX Designers; Agilistas; Testadores; Desenvolvedores;  
demais profissionais que trabalham com a criação de produtos digitais. 

Sem pré-requisitos. Não será necessário o conhecimento prévio de uma linguagem 
de programação, notação ou ferramenta. 

Saiba mais sobre o contexto do público-alvo no nosso Manifesto.

CONTEÚDO

Design de Processos e Regras de 
Decisão com Modelos Executáveis

Aula 1 

Estudo de caso a ser desenvolvido: 
personas, histórias de usuário, critérios de 
aceitação e estimativas.  

Modelagem colaborativa de processos com 
a notação e modelo BPMN 2.0 no Cawemo.

Aula 5

Visão geral da notação e modelo DMN 1.3 e 
linguagem de expressões amigável FEEL 1.2. 

Tutorial prático para modelagem e simulação 
regras de decisão em DMN no Camunda 
Modeler.

Aula 2

Elementos para a execução (tarefas, 
eventos, desvios e fluxo de sequência).

Elementos para a documentação (piscinas, 
raias, mensagens e artefatos.

Aula 6

Como traduzir fatos e resultados de regras de 
negócio vinculadas.  

Tabela de decisão na prática: entradas, saídas, 
tipos de dados, expressão, variáveis. 

Aula 3

Acionamento e captura de eventos e 
acionamento de exceções. 

Simulação para análise de caminho feliz, 
retrabalhos e cancelamentos. 

Aula 7

Expressões: comparações, intervalos e 
disjunções.

Simulação de tabelas de decisão com 
diferentes políticas de acerto. 

Aula 4

Diagramas de colaboração e chamadas 
entre processos.

Boas práticas para otimizar o processo 
orientado por dados de execução.

Aula 8

Diagramas de Requisito de Decisão (DRD): 
decisão, entrada de dados, conhecimento de 
negócio, fonte de conhecimento e exigências.  

Boas práticas para otimizar decisões 
integradas aos processos de negócio.

https://www.roadmap.com.br/ma
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Maurício Bitencourt, atua em várias organizações públicas e 
privadas como especialista em automação de processos e 
decisões com foco no fluxo de valor para criar produtos digitais 
com novas experiências relevantes na jornada dos usuários.

linkedin.com/in/mbitencourt

DESCONTOS E FORMAS DE PAGAMENTO

Acesse https://www.roadmap.com.br/in para descontos especiais 
dos lotes antecipados e combo da trilha de aprendizagem 
Projetar » Automatizar » Otimizar.

Cartão de Crédito via PayPal (até 3x sem acréscimo).

À vista via depósito bancário em conta corrente: Banco do Brasil 
001, Agência 3537-8, Conta 15.386-9, CNPJ 08.044.990/0001-71, 
Projeler Serviços de Informática Ltda-EPP. 

Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento, através de 
depósito bancário, em até 15 dias após o evento, mediante 
apresentação de Nota Fiscal, 

Modalidade Online ao vivo via Google Meet.

Idioma Português brasileiro.

Carga horária 16 horas distribuídas em 8 encontros remotos.

Frequência Oito aulas de 2 horas ao vivo.

Antes e após a aula Acesso a plataforma Google Sala de Aula para acessar vídeos, 
exemplos, tutoriais, atividades e textos para aquecimento.

Reposição de aulas Aulas gravadas online, juntamente com os arquivos de 
apresentações em PDF para download.

Prazo para o acesso O acesso ao conteúdo sob demanda ficará disponível para uso 
e consulta por 90 dias após a conclusão do curso.

METODOLOGIA

INSTRUTOR

https://www.linkedin.com/in/mbitencourt
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