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CURSO PARA GESTÃO DE PROCESSOS 
MÓDULO I - MAPEAMENTO E MELHORIA DE PROCESSOS DO MP-PR

2ª Oficina – 2ª Reunião 
Mapeamento de Processos e 

Identificação de Séries Documentais

OBJETIVO

• Harmonizar o conhecimentos dos integrantes da equipe sobre 
mapeamento de processos e identificação de séries 
documentais.

• Capacitar a equipe para a realização da 2ª oficina de 
mapeamento e melhoria de processos do Ministério Público 
do PR.
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CONTEÚDO

Capítulo 1 – Mapeamento de processos
Capítulo 2 – Utilização de Fluxograma
Capítulo 3 – Software Bizagi
Capítulo 4 – Identificação de Séries Documentais 
1ª Oficina – Mapeamento de processos e identificação de séries 
documentais

BASE TEÓRICA

 Metodologia para Gestão de Processos – CNMP

REFERÊNCIAS DE APOIO

 Business Process Management (BPM)
 Business Process Improvement (BPI)
 Normas da série ISO 9000 (ABNT NBR ISO 9000:2005, ABNT NBR ISO 9001:2008, 

ABNT NBR ISO 9004:2010).
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FLUXOGRAMA
Capítulo 2

FLUXOGRAMA

Diagrama que representa o fluxo ou sequência de um processo 
através de uma simbologia própria.

Início

Atividade

Decisão

Término

Documento
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FLUXOGRAMA

FLUXOGRAMA
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NOTAÇÃO

Escrita abreviada por meio de sinais convencionados.

BPMN
Para Gestão de Processos, a notação mais utilizada atualmente é 
a do BPMN (Business Process Management Notation).

Esta notação foi desenvolvida pelo BPMI (Business Process
Management Iniciative), agora integrado ao OMG (Objetc
Management Group).

Atualmente encontra-se na versão 2.0, com o nome de BMN 
(Business Model and Notation). Possui 508 páginas.

Disponível em: http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/
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BPMN

Esta notação utiliza os seguintes conceitos:

• Atividade: pode ser composta (conhecida por subprocesso) ou 
atômica (tarefa).

• Tarefa: é uma atividade que não pode mais ser decomposta.

• Subprocesso: atividade que pode ser decomposta. 
Visualmente pode aparecer contraído ou expandido.

Notação BPMN 

• Swimlanes
– Pool
– Lane
– Milestone

• Objetos de fluxo
– Atividades 
– Gateways 
– Eventos

• Objetos de conexão
– Conectores

• Objetos de Dados
– Objeto de dados
– Objeto de mensagem
– Repositório de dados

• Artefatos
– Anotação
– Grupo

CATEGORIAS
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EXEMPLO

Para entender as notações, vamos utilizar como exemplo um processo simples de 

RECEBIMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS

DESCRIÇÃO 
Nº Etapa Responsável Registro 

1 Receber os inquéritos1 de Varas e Delegacias. Supervisor 
administrativo Inquéritos Policiais 

2 Verificar se os inquéritos recebidos conferem com a Guia de 
Remessa de Feitos2. 

Supervisor 
administrativo 

Guia de Remessa de 
Feitos 

2.1 Se não estiver correto, não receber os inquéritos e solicitar 
correção da Guia de Remessa. 

Supervisor 
administrativo 

Guia de Remessa de 
Feitos 

3 Lançar inquéritos no sistemaA PROMP. Central de Inquéritos Sistema PROMP 

 

SWIMLANES
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Recebimento de Inquéritos 
Policiais

SWIMLANES
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Recebimento de Inquéritos 
Policiais

OBJETOS DO FLUXO
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Recebimento de Inquéritos 
Policiais

OBJETOS DO FLUXO
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OBJETOS DE CONEXÃO

Recebimento de Inquéritos 
Policiais
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OBJETOS DO FLUXO

OBJETOS DO FLUXO
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OBJETOS DO FLUXO

Recebimento de Inquéritos 
Policiais
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OBJETOS DO FLUXO

OBJETOS DO FLUXO
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Recebimento de Inquéritos 
Policiais

OBJETOS DO FLUXO
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Recebimento de Inquéritos 
Policiais

Recebimento de Inquéritos 
Policiais
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ARTEFATOS

Recebimento de Inquéritos 
Policiais
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OBJETOS DE DADOS

Recebimento de Inquéritos 
Policiais
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DICAS
• Antes de fazer o fluxograma eletrônico, monte-o numa folha de papel 

usando post-its.

• Crie as subdivisões (swimlanes/milestones) antes de iniciar o desenho do 
fluxo.

• Use uma atividade para cada verbo, preferencialmente no infinitivo.

• Se houver mais de um verbo, transforme em subprocesso.

• Use textos resumidos em fluxogramas. 

• Use apenas uma flecha saindo de cada atividade. Se não for possível, 
escolha o gateway apropriado.

DICAS
• Mantenha sempre o mesmo sentido no fluxo principal (de cima 

para baixo ou da esquerda para direita). 

• Após usar gateways, mantenha o fluxo principal de acordo com o 
resultado desejado para o gateway.

• Após usar gateways, não esqueça dos textos (pergunta e respostas).

• Cuide do alinhamento e da estética do seu fluxograma.

• Use apenas os símbolos padrão no início para facilitar.
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ERROS COMUNS
• Não identificar o início e o fim do processo com os símbolos 

adequados.
• Colocar mais de uma atividade ou tarefa dentro do mesmo 

retângulo.
• Deixar o fluxo sem continuidade após um símbolo de decisão 

(gateway).
• “Economizar” nos símbolos de decisão, para o fluxo ficar mais 

curto.
• Não identificar as flechas do fluxo com “sim” e “não” quando tratar-

se de uma decisão.
• Confundir o sentido do fluxo, usando flechas na direção errada ou 

mais de uma flecha para cada atividade; ou
• Confundir o sentido do fluxo com muitos cruzamentos de flechas.
• Tentar fazer o fluxo caber em apenas uma página.

Fluxo com erros
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Fluxo Correto

BARREIRAS

Elaborar um fluxograma adequado é como montar um 
verdadeiro quebra-cabeças, devido à algumas limitações:

• Limite físico (tamanho dos símbolos e tamanho do papel).
• Preferência das pessoas por leitura “verticalizada”.
• Por ser um instrumento visual de representação de processos, 

precisa apresentar boa estética para manter a clareza.
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MAPEAMENTO DE PROCESSOS E 
IDENTIFICAÇÃO DE SÉRIES 
DOCUMENTAIS

2ª OFICINA

Atividade Reunião 2

• Transformar o processo descrito no Roteiro 
para Detalhamento de Processo em um 
fluxograma e enviar para DDO por e-mail.

• Prazo: 12hrs da próxima segunda-feira 
(16/06).

DICA: Ainda não é necessário utilizar o computador para esta etapa. Faça o fluxo 
em papel, à mão, se você desejar.
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Como transformar a tabela 
descritiva em fluxograma

Como transformar a tabela 
descritiva em fluxograma

DESCRIÇÃO 
Nº Etapa Responsável Registro 

1 Receber os inquéritos1. (aparece no fluxo como uma atividade, 
após evento inicial) 

Supervisor 
administrativo 

(raia) 

Inquéritos Policiais 
(aparece como objeto de 

dados) 

2 Verificar se o protocolo de recebimento2 está correto. 
(aparece no fluxo como uma decisão-gateway) 

Supervisor 
administrativo 

(raia) 

Guia de Remessa de 
Feitas 

(aparece como objeto de 
dados) 

2.1 
Se não estiver correto, não receber os inquéritos e solicitar 
correção do protocolo. 
(aparece no fluxo como atividade após decisão - gateway) 

Supervisor 
administrativo 

(raia) 

Guia de Remessa de 
Feitas 

3 Lançar inquéritos no sistemaA  PROMP. 
(aparece no fluxo como atividade antes do evento final) 

Central de Inquéritos 
(raia) 

Sistema PROMP 
(aparece como banco de 

dados) 
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Como transformar a tabela 
descritiva em fluxograma

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Pontos críticos 
(entrevistado) 

1. Algumas Varas e Delegacias entregam inquéritos com prazo legal vencido. 
(aparece como informações complementares em amarelo) 

Pontos críticos 
(entrevistador) 

2. Conferência das guias de remessa não pode ser feita com o leitor de código de barras, 
tomando muito tempo do Supervisor Administrativo. 

(aparece como informações complementares em vermelho) 

Pontos fortes A. Existência de sistema informatizado para registro do trâmite interno de inquéritos. 
(aparece como informações complementares em cinza) 

Freqüência do Processo 
(diário, semanal, mensal, etc) Não aparece no fluxo. 

Produtividade Média 
(quantidade executada por dia, ou 

semana, ou mês, etc) 
Não aparece no fluxo. 

Duração do Processo  
(em minutos, horas, dias, etc / por 

unidade) 
Não aparece no fluxo. 

 

Como transformar a tabela 
descritiva em fluxograma

Entradas Fornecedores 
Aparece ao longo do fluxo nas atividades. Podem aparecer ao longo do fluxo nas raias. 

  

  

  

Saídas  Clientes 

Aparece ao longo do fluxo nas atividades. Podem aparecer ao longo do fluxo nas raias. 
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Como transformar a tabela 
descritiva em fluxograma
CHECK-LIST FINAL Sim Não 

O início e o final do processo foram claramente identificados?   

A seqüência das etapas está claramente definida?   

Os pontos de decisão foram verificados?   

As possibilidades de desvios ou erros foram levantadas?   

As ações tomadas nos casos de desvios ou erros foram levantadas?   

Observações: 

Aparecem no fluxo como informações complementares. 

 

 


