
 
 
 

PROPOSTA DE OFERTA DE DISCIPLINA PARA PERÍODO ESPECIAL 

RESOLUÇÃO 65/2020-CEPE/UFPR 

Curitiba, 19/04/2021 

I. identificação da disciplina (código, denominação, pré-requisitos, co-requisitos, créditos, carga 

horária semanal e total, e ementa);  

Disciplina:   Modelagem e Análise de Processos de Negócio Código:  DS221 

Natureza:  

(X  ) Obrigatória        (  ) Optativa 
( X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Pré-requisito: --    Co-requisito: -- 

CH Total: 60 

CH semanal: 06 

Duração:13 semanas 

2 sincronas 

4 assincronas 

Data início: (seg.ciclo/03/12) 

Padrão (PD): 
60 

Laboratório 
(LB): 0 

Campo 
(CP): 0 

Estágio 
(ES): 0 

Orientada 
(OR): 0 

Prática 
Específica 
(PE): 0 

Modelagem e análise de processos de negócio com vistas ao desenvolvimento de 
sistemas de informação utilizando BPM e BPMN. 

II. objetivos; 

Geral:   

Apresentar os conceitos e procedimentos de BPM (Gerenciamento de processos de 

Negócio) e BPMN (Notação para Gerenciamento de Processos d e Negócio) 

Específicos: 

Apresentar os conceitos sobre:  

Introdução sobre benefício de BPM; 

Gerenciamento de Processos de Negócio (conceitos e fundamentos); 

Modelagem de processos; 

Análise de Processos; 

Desenho de Processos; 

Gerenciamento de desempenho de processos; 

Transformação de processos; 



 
 
 

BPMN 

Desenvolver um projeto utilizando a notação BPMN 

Cronograma 

atividade semana 

Introdução sobre benefício de BPM; 1 

Gerenciamento de Processos de Negócio 2 

Modelagem de processos; 3 

Análise de Processos 4 

Desenho de Processos 5 

Gerenciamento de desempenho de 
processos; 

6 

Transformação de processos; 7 

BPMN – Notações 8 – 11 

BPMN Projeto 12-13 

OBS: recesso: 12/07 a 24/07 

IV. procedimentos didáticos, incluindo:  

a. o sistema de comunicação, observando: os princípios de interação entre docente e discentes, 

seja qual for o meio tecnológico utilizado; a relação numérica entre docente e discentes de 

forma a permitir condições de comunicação efetiva; e o acesso a toda e qualquer informação 

sobre a disciplina;  

O sistema de comunicação será o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, como principal 

meio de comunicação entre docentes e cursistas. Ferramentas para discussão como TEAMS®, 

Whatsapp® e e-mail também serão oportunamente utilizadas. A tutoria será realizada pelo 

professor responsável pela disciplina, para acompanhamento e feedbacks das atividades 

propostas. 

A cada semana serão disponibilizadas os conteúdos e atividades a serem desenvolvidas.  Haverá 

um calendário com horários de encontros síncronos, para apresentação de aulas, interação, 

orientação e realização de atividades. 

Aulas síncronas (2h/semana) e 4 horas semanais para desenvolvimento de projeto e realização 

de atividades.  

b. os materiais didáticos para as atividades de ensino; e c. as mídias e os recursos tecnológicos.  

Organizadas por assunto e disponibilizadas por meio de aulas previamente gravadas 

(videoaulas).  Leituras de textos elaborados especialmente para a disciplina, artigos, vídeos, 

estudos de caso, exemplos práticos e outros materiais disponíveis para consulta pública também 



 
 
 
serão utilizados.  Ainda, será elaborado um guia didático semanal, para orientações do 

estudante.  Ferramenta:  Moodle/TADS 

As aulas ao vivo serão utilizadas para dúvidas, debates, discussões, orientações do projeto de 

BPMN, apresentação dos projetos parciais e final.  O horário das aulas ao vivo será definido em 

reunião do colegiado do TADS. Ferramenta: TEAMS 

 

c. as mídias e os recursos tecnológicos.  

Materiais textuais (arquivos em PDF, HTML ou similares).  Vídeos e áudios. Materiais 

disponibilizados na Internet, em portais de acesso público.  

Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle do Curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas – TADS (www.tads.ufpr.br) 

Software para reuniões: Microsoft TEAMS e ferramentas do Office 365 disponíveis a docentes e 

discentes da UFPR. 

Software freeware para modelagem de BPM utilizando BPMN. 

V. formas de avaliação, incluindo critérios de avaliação;  

A frequência deve ser, no mínimo, de 75% de participação nas atividades programadas, 

levando-se em consideração a postagem de atividades no ambiente virtual de aprendizagem 

Moodle/TADS dentro do prazo limite estabelecido pela docente responsável. 

 

A avaliação será feita com base no desenvolvimento de 01 (um) trabalho para a disciplina 

utilizando a notação BPMN em um tema proposto pelo docente e a nota calculada da 

seguinte forma: 

 

Nota = (Trabalho *0.3 + participação*0.7 ) 

 

A participação será contabilizada a partir de interações semanais com a professora por meio 

das aulas síncronas no TEAMS OU de ferramentas assíncronas no Moodle, como fórum de 

discussão e postagem de atividades. 

 

As atividades assíncronas deverão serão postadas obrigatoriamente no Moodle/TADS.  

 

A prova final, caso necessária, será feita mediante avaliação assíncrona, em ferramenta a 

ser definida, com limite de tempo para sua execução. 

 

http://www.tads.ufpr.br/


 
 
 

 

 

VI. bibliografia básica e bibliografia complementar;  

PMN CBOK versão 4.0, Association of Business Process Management Professionals (versáo em 

pdf disponibilizado no moodle) 

Business Process Model and Notation (BPMN);  v. 2.0; About the Business Process Model And 

Notation Specification Version 2.0 (omg.org) 

 

Complementar 

1. Pavani Junior,O/Scucuglia,R. Mapeamento e gestáo por processos-BPM. Editora 

M.Books, ed.2011; 

2. Modelagem com Bizagi Process.; Modeler, https://www.bizagi.com/pt/modelagem-

com-bizagi-process-modeler-online 

3. https://bpmn.io/ 

4. VALENÇA, George. BPMN (Business Process Modeling Notation). Disponível em: 

http://www.cin.ufpe.br/~processos/TAES3/slides-2012.2/Introducao_BPMN.pdf 

5. INTRODUÇÃO AO BPM E MODELAGEM COM BPMN 2.0 Eixo: Gestão Estratégica de 

Processos, apostiça 2019, esesp.org, governo do espirito santo, disponível em 

APOSTILA - CURSO ESESP BPM- BPMN.pdf 

VII. docente responsável. 

Mario de Paula Soares Filho 

https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0
https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0
https://www.bizagi.com/pt/modelagem-com-bizagi-process-modeler-online
https://bpmn.io/
http://www.cin.ufpe.br/~processos/TAES3/slides-2012.2/Introducao_BPMN.pdf
https://esesp.es.gov.br/Media/esesp/Apostilas/APOSTILA%20-%20CURSO%20ESESP%20BPM-%20BPMN.pdf

