
 

PLANO DE CURSO

EVENTO: 

TEMA Oficina - Mapeamento e Modelagem de Processos

DOCENTES / CURRÍCULOS
RESUMIDOS

Patrícia Cabral Machado -  Possui mestrado em Administração

de Empresas pela Universidade de Fortaleza (2000). Atualmente

trabalha  na  Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  e

Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região -

Ceará. Tem experiência na área de Administração Pública com

ênfase  em  gestão  estratégica,  gestão  de  projetos,  gestão  de

processos, arquitetura organizacional e cultura organizacional.

DATA DE REALIZAÇÃO 23, 26 e 27 de março de 2018

HORÁRIO 8h às 12h

CARGA-HORÁRIA 12 horas-aula

PÚBLICO-ALVO Servidores da área administrativa

VAGAS 30

FORMATO
• Apresentação em slides (powerpoint);

• Aplicação prática (oficina de modelagem de processos) - 

MODALIDADE Presencial

LOCAL DE REALIZAÇÃO Sala de Aula da EJUD7

OBJETIVOS 
Capacitar  os  servidores  com  os  conhecimentos  básicos

necessários  para  iniciar  os  trabalhos  de  modelagem  dos

processos administrativos com impacto no eSocial.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 1. Processos  e  Gestão  de  processos:  Conceitos

introdutórios; Processos e valor. 

2. Mapeamento  e  Modelagem  de  processos:  Conceitos

introdutórios;  Métodos,  abordagens  e  ferramentas  para

mapear  e  modelar  os  processos;  Mapeamento  e

modelagem  da  situação  atual  (“as-is”);  Mapeamento  e

modelagem  da  situação  desejada  (“to-be”);  Principais

métodos  e  notações  de  modelagem;  Apresentação  do

software Bizagi. 

3. Modelagem  na  prática:  Oficina  de  modelagem  (três
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processos selecionados pela Comissão institucional).

4. Melhoria e Mudança dos processos - análise, redesenho e

sugestões  para  implementação:  O  que  é  a  análise  de

processos;  Processos  de  melhoria:  diretrizes  básicas;

Redesenho;  Implementação  e  acompanhamento  de

melhorias  na  prática  (oficina  2);  Dinâmica  de

encerramento.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS(S)
/ DIMENSÕES A SER(EM)

DESENVOLVIDA(S)

Ao  final  do  curso  o  participante  deverá  ser  capaz  de

compreender os conceitos introdutórios referentes a processos e

gestão de processos; compreender os processos de modelagem

de processos: métodos, abordagens e ferramentas; o processo de

análise  e  de  melhoria  de  processos  e  suas  diretrizes  básicas:

redesenho e implementação de melhorias; 

INSCRIÇÕES Site da EJUD7

MODELOS DE AVALIAÇÕES A
SEREM UTILIZADOS E PRAZO

PARA ENTREGA
Registro Reflexivo/sete dias corridos após a realização do curso.

CERTIFICAÇÃO

Emissão  de  certificado  e  aproveitamento  do  curso  para

quaisquer de seus fins, regulamentado pelos termos do  art. 2º,
§§ 1º e 2º,  da Resolução ENAMAT nº 08/2011 – inseridos
pela Resolução ENAMAT nº 12/2012 (frequência integral).

ESTIMATIVA DE
INVESTIMENTO Uso exclusivo da EJUD7
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