
Automatização de Processos com
RPA

Programa de Especialização

A tecnologia da última década permitiu o aparecimento de robots de software, que permitem realizar
tarefas de interação com sistemas informáticos como se de utilizadores humanos se tratassem e
substituindo-se a estes. Estes robots, ou bots, têm sido objeto de uma intensa utilização, em particular por
organizações de grande dimensão e de setores como a Banca & Seguros, Utilities e Administração Pública e
tal tem feito crescer a procura por técnicos especialistas nesta área, duplicando a cada ano a
necessidade de profissionais nesta área.

Este curso tem como objetivo reconverter profissionais para a área tecnológica e que sejam capazes de
configurar, colocar em funcionamento, e manterem estes bots. O curso conta com apoio direto da
UiPath e é oferecido em quatro módulos: Business Process Management; Noções Básicas de Programação;
RPA Associate Professional; e RPA Advanced Developer. 

Carga Horária 
das Sessões: 150h

12 outubro 2021 a
5 fevereiro 2022

Adquirir conceitos fundamentais de gestão de processos de negócio, com destaque para a automatização de processos;
Conhecer os conceitos fundamentais de RPA;
Desenvolver e implementar robôs de software para automatizar processos de negócio;
Adquirir competências fundamentais de programação e de utilização da ferramenta UiPath.

Profissionais sem base tecnológica, que pretendem começar um caminho de reconversão profissional, tornando-se
especialistas em automatização de processos utilizando uma ferramenta RPA;
Profissionais com uma base de conhecimento tecnológico, com necessidade ou vontade de alargar a sua base de
conhecimento na área da automatização de processos.

OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS

tecnicomais.pt

3 950€ 15 ECTS

Online 

3ª e  5ª-feira, 18h30/21h30
sábado, 09h00/13h00

http://tecnicomais.pt/
http://tecnicomais.pt/
http://tecnicomais.pt/


COORDENAÇÃO

Miguel Mira da Silva | IST
Professor Associado de Sistemas de Informação no Instituto Superior Técnico (IST) e diretor da unidade de
investigação "Transformação Digital" no INOV INESC Inovação. Atualmente é Coordenador do Mestrado em
Informação e Sistemas Empresariais (MISE) oferecido a distância em conjunto com a Universidade Aberta. Já
publicou +200 artigos científicos, dos quais +30 sobre processos.

Henrique São Mamede | UAberta
Professor Auxiliar de Sistemas e Tecnologias de Informação na Universidade Aberta (UAb) e investigador sénior
integrado no INESC TEC/CSIG. Atualmente é Coordenador do Mestrado em Informação e Sistemas
Empresariais (MISE) oferecido a distância em conjunto com o Instituto Superior Técnico. É Professor Auxiliar
Convidado na NOVA Information Management School. É autor do livro “Automatização de Processos com RPA”
editado pela Lidel/FCA. 

1. Business Process Management (30h)

Identificação;
Modelação;
Descoberta;
Análise;
Redesenho;
Ferramentas;
Implementação;
Monitorização.

Introdução;
Leitura de Código;
Types;
Projeto.

PLANO DE ESTUDOS

MÓDULO I – PROCESSES

Miguel Mira da Silva e Henrique Mamede

O formando irá conhecer e saber: aplicar, na prática, os
principais conceitos de gestão de processos de negócio;
desenhar processos na linguagem de modelação BPMN;
perceber o papel da automatização de processos no contexto
da gestão de processos; e compreender a utilização de
ferramentas RPA na automatização de processos.

MÓDULO II – PROGRAMMING
2. Programming Fundamentals (6h)
Miguel Mira da Silva e Henrique Mamede

Este módulo tem como objetivo: a estruturação de um
programa de computador; o conhecimento, de uma
linguagem de programação; e a utilização da linguagem de
programação na resolução de problemas simples.

3.1. Step into RPA  (4h)

Introdução à automatização de processos e RPA;
Familiarização com o ambiente de desenvolvimento de
RPA;
Conceitos básicos de RPA: Screen Scraping, Recording,
Sequences and flowcharts Loops;
Conceitos avançados: Data persistence, ligação a Excel,
Selectors.

Conceitos elementares de RPA
Introdução ao UiPath
Conceitos avançados e aplicação utilizando UiPath 

MÓDULO III – RPA ASSOCIATE

Miguel Mira da Silva e Henrique Mamede

Este módulo irá permitir ao formando: conhecer e saber
aplicar os principais conceitos de RPA; determinar a resolução
de problemas em processos sem e com RPA; e compreender
os rudimentos de utilização prática de ferramentas RPA.

3.2. RPA Design & Development  (60h)
Miguel Mira da Silva e Henrique Mamede

Este módulo irá permitir ao formando compreender os
elementos básicos de RPA e utilizar as várias funcionalidades e
características de uma ferramenta RPA. Será, também, capaz
de identificar processos que possam ser automatizados,
desenvolver e implementar robots com e sem supervisão,
conhecer conceitos básicos de Programação para RPA e
aplicar as melhores práticas em projetos RPA.



1.  Business Process Management: Exercícios (20%), Projeto (50%) e Exame (30%);
2. Programming Fundamentals: Exercícios (100%);
3.1. Step into RPA: Exercícios (100%)
3.2. RPA Design & Development: Exercícios (60%) e Projeto Final (40%);
4. RPA Advanced Design & Development: Exercícios (60%) e Projeto Final (40%);

AVALIAÇÃO

A avaliação consiste no seguinte: 

As condições de aprovação para o Diploma de Programa de Especialização são obter mais de 9,5 valores na média ponderada de
todos os módulos.

ESTATÍSTICAS

VAMOS COMEÇAR UM PROJECTO JUNTOS?

Fale connosco!
Técnico+
+351 218 417 010 / Info@tecnicomais.pt

"O mercado RPA no mundo está a
crescer a +30% ao ano"

CATHY TORNBOHM, GARTNER

4. RPA Advanced Design & Development   (50h)

Conceitos avançados de Programação para RPA;
Introdução à análise de Logs;
Invoke Method & Invoke Code;
Orquestração de Robots.

MÓDULO IV – RPA ADVANCED

Miguel Mira da Silva e Henrique Mamede

Através deste módulo, o formando será capaz de realizar
revisões de código em UiPath e compreender as necessidades
de suporte de um projeto RPA. Será, também, capaz de
identificar problemas e fornecer as resoluções adequadas e
suporte, criar e rever especificações de projeto RPA, depurar e
corrigir erros de produção e adicionar novos recursos aos
processos de automatização existentes.

·A UiPath foi líder das soluções RPA em
2020 e mantém-se nessa posição em
2021"

GARTNER E FORRESTER

http://tecnicomais.pt/

