
Robotização de Tarefas 
Humanas com RPA e 
Orquestração de Integrações

Potencialize o uso 
de modelos 

executáveis   com 
BPMN, para 
orquestrar 

microsserviços e 
substituir tarefas 

humanas 
robotizadas.

MO - MICROSERVICES ORCHESTRATION

Inicie a sua Jornada de Hiperautomação com segurança para 
desenvolver a maturidade no uso das tecnologias e preparar 
sua empresa para a jornada de automação.  

Adquira o conhecimento necessário para implantar, 
gerenciar e priorizar a força de trabalho digital, através de 
um projeto piloto que servirá de modelo para as ações de 
automatização de processos de toda a empresa com mais 
propriedade e segurança. 

Aprenda a utilizar tecnologias de RPA e Microsserviços para 
eliminar tarefas repetitivas e de baixo valor agregado.

A tecnologia de RPA é capaz de integrar aplicações mesmo 
em sistemas sem interfaces (APIs), por meio de robôs de 
software que imitam as ações humanas.
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OBJETIVOS

Tirar o máximo proveito dos ganhos de eficiência do RPA e a transformação de 
processos de ponta a ponta do BPM, combinando humanos, robôs e sistemas para 
trabalharem em conjunto para o fluxo de trabalho automatizado.

Habilitar equipes de inovação como protagonistas da Transformação Digital.

Aproveitar todo o potencial das tecnologias de orquestração de processos para 
coordenar diversos componentes de um processo de negócios, incluindo pessoas, 
sistemas e dispositivos que já fazem parte da sua estrutura.

BENEFÍCIOS

Aumentar a velocidade e precisão: Crie, teste e entregue novas automações em dias 
ou semanas para eliminar erros de trabalhos robotizados de copia e cola realizado por 
tarefas manuais ao mover dados de um sistema para outro. 

Garantir a proteção de dados, transparência e auditoria: Construa seus próprios robôs 
e integrações para a adequação à LGPD Lei Geral de Proteção de Dados eliminando 
fotos de telas, dados impressos em papel ou preenchidos manualmente em sistemas.

Cortar custos de back office: Utilize ferramentas de software para automatizar as 
interações humanas repetitivas e enfadonhas.

Melhores serviços de front office: Obtenha mais tempo para atender os clientes 
colocando os robôs e integrações a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
sem atrasos por férias, licenças médicas ou feriados.

Robotização de Tarefas Humanas com RPA e 
Orquestração de Integrações

O QUE

Curso para integrar 
processos ponta a 
ponta automatizados a 
dados, serviços e 
sistemas existentes.

POR QUE

Substituir decisões 
vinculadas e trabalhos 
manuais robotizados 
por integrações 
praticamente 
instantâneas.

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 

A confirmar.

COMO/QUANTO

Oito aulas de conteúdo 
e exercícios práticos na 
plataforma de ensino 
remoto. 
Investimento e 
inscrições.

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. 

Pré-requisitos. Conhecimento prévio do curso Desenvolvimento com Standards de 
BPM em Motores de Processos e Regras de Decisão ao vivo ou sob demanda.

CONTEÚDO

Robotização de Tarefas Humanas com RPA e 
Orquestração de Integrações

1 Introdução ao RPA

Definição e conceitos básicos

Vantagens e desafios da implementação

Exemplos de casos de uso

2 Automação de Processos com RPA

Identificação e análise de processos 
adequados para automação com RPA 

Tecnologias RPA e BPMS - Robot Framework 
/ Camunda

Desenvolvimento, testes e validação de 
scripts de automação com RPA

3 Orquestração de Integrações

Conceitos e definições básicas de 
orquestração de integrações 

Arquiteturas para orquestração de 
integrações

Desenvolvimento de soluções para 
orquestração de processos

4 Implementação de Processos

Desenvolvimento de automação de 
processos com RPA 

Implementação de soluções de automação 
de processos em ambientes de produção 

Monitoramento e manutenção de processos 
automatizados

5 Desafios em Robotização de Tarefas 

Desafios e soluções para a implementação 
bem-sucedida, análise de tendências e 
perspectivas para a evolução da RPA 

Estudos de casos e exemplos de uso

6 Prática em RPA

Exercícios práticos de desenvolvimento e teste 
de scripts de automação com RPA

Desenvolvimento de soluções de orquestração 
de integrações em processos automatizados

7 Orquestração e Coreografia de Microsserviços

Implementando transações distribuídas em 
arquiteturas de microsserviços 

Estratégias sofisticadas para manter a 
consistência no tratamento de falhas nas 
transações distribuídas 

Como lidar com tempos limite em um contexto 
assíncrono;

8 Controle de sistemas distribuídos

Convivendo com falhas em um ambiente de 
comunicação complexa e distribuída 

Como lidar com assincronicidade e tempos 
limite para tornar os sistemas muito mais 
resilientes 

Observabilidade com Prometheus e Grafana no 
Camunda Platform 7 (Community Edition Open 
Source) e 8 (Zeebe)

https://www.roadmap.com.br/pa
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Modalidade Online ao vivo via Google Meet.

Idioma Português brasileiro.

Carga horária 16 horas distribuídas em 8 encontros remotos.

Frequência Quatro aulas por semana, das 19:00 às 21:00 BRT.

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

A confirmar.

INSTRUTOR

Acesse https://www.roadmap.com.br/in para descontos especiais 
dos lotes antecipados e combo da trilha de aprendizagem 
Descobrir » Mapear » Transformar.

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,

Entre em contato conosco para saber mais sobre as 
possibilidades de edições fechadas remotas ou presenciais.

FORMAS DE PAGAMENTO E INSCRIÇÕES

EDIÇÕES FECHADAS
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