
NOTAÇÃO PARA MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS 

Os fluxogramas foram elaborados na versão gratuita do software Bizagi (disponível em https://www.bizagi.com/pt), e utilizam a seguinte notação: 

DEFINIÇÃO REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

Piscina é um espaço que contém os passos do processo. Qualquer diagrama tem pelo menos uma piscina. O 

nome dado à piscina é o nome do processo. 

 

A raia é representada por um retângulo nomeado e é utilizada para organizar e delimitar as diferentes atividades 

de um mesmo setor. 

 

O subprocesso é representado por um retângulo, que simboliza uma etapa de um processo formado pela 

realização sequencial de um determinado conjunto de atividades afins. 

 

A atividade é representada por um retângulo arredondado e simboliza uma determinada quantidade de tarefas 

que devem ser efetuadas dentro de um processo.  

 

O evento de início é representado por um círculo e simboliza o começo da execução do processo. O evento de 

fim é representado por um círculo com borda em negrito e simboliza o final do processo. 

 

 

 



DEFINIÇÃO REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

Os eventos intermediários são representados por círculos que simbolizam a interligação de atividades na 

mesma página do fluxo. Estes eventos sinalizam tanto saídas como entradas, no caso de saídas as setas são 

preenchidas, enquanto nas entradas, as setas são vazias. Caso haja mais de uma interligação dentro do fluxo os 

círculos possuirão cores diferentes, de forma a facilitar a visualização. Os eventos intermediários podem 

também sinalizar uma ação específica, como por exemplo: Evento intermediário com especificação de tempo 

–  indica um tempo de espera dentro do processo, sendo demonstrada por um relógio dentro do círculo; Evento 

intermediário condicional – é usado quando a sequência do fluxo depende de uma condição de negócio 

específica; Evento intermediário dependente de sinal –  é usado para representar o envio ou o recebimento de 

sinais, sendo representado por um triângulo dentro do círculo. 

 

Os gateways podem representar a escolha entre duas ou mais atividades adjacentes ou as possíveis rotas 

condicionais geradas por uma decisão. Os gateways podem representar também atividades desempenhadas de 

forma paralela. A condicional é representada por um losango, que pode ser preenchido por um ×, enquanto o 

paralelismo é representado por um losango preenchido por uma cruz. Um gateway também permite que 

caminhos diferentes se transformem em apenas um caminho resultante. Outro exemplo é o gateway exclusivo 

baseado em eventos, que divide rotas que são tomadas paralelamente, mas após a ocorrência de uma das 

atividades esperadas (uma das rotas), apenas um caminho é tomado; o(s) outro(s) se torna(m) inativo(s). 

 

A linha de fluxo é representada por uma linha com uma seta e é utilizada para demonstrar a ordem sequencial 

na qual cada atividade é desempenhada. 
 

Uma associação é usada para associar informações e Artefatos com Objetos de fluxo. É representada por uma 

linha descontínua. 
  

  



SIGLAS 

AGE – Assessoria Geral (PROPLAD) 

AL – Assessoria de Legislação (PROPLAD) 

ARP – Ata de Registro de Preços 

CAP – Coordenadoria de Administração e Patrimônio (PROPLAD) 

CATI – Comitê Administrativo de Tecnologia da Informação 

CCF – Coordenadoria de Contabilidade e Finanças (PROPLAD) 

CCONV – Coordenadoria de Contratos e Convênios (PROPLAD) 

CL – Coordenadoria de Licitação (PROPLAD) 

CPACPL – Comissão Permanente de Análise de Conformidade dos Processos de 

Licitação 

CPGE – Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica (PROPLAD) 

CPLOP – Comissão Permanente de Licitação de Obras e Projetos (Superintendência 

de Infraestrutura e Gestão Ambiental) 

CPO (PROPLAD) – Coordenadoria de Programação e Alocação Orçamentária (Pró-

Reitoria de Planejamento e Administração) 

CPO (UFC Infra) – Coordenadoria de Projetos e Obras (Superintendência de 

Infraestrutura e Gestão Ambiental) 

DAO – Divisão de Alocação Orçamentária (CPO/PROPLAD) 

DEO – Divisão de Execução Orçamentária (CCF) 

DEP – Divisão de Estudos e Projetos (CPO - UFCINFRA) 

DGCAC – Divisão de Gestão de Contratos, Atas e Convênios (CCONV) 

DAAD – Divisão de Apoio Administrativo (CL) 

DEL – Divisão de Execução de Licitação (CL) 

DIARQ – Divisão de Arquivo (CAP) 

DICON – Divisão de Contabilidade (CCF) 

DIEF – Divisão de Execução Financeira (CCF) 

GR – Gabinete do Reitor 

PAC – Plano Anual de Contratações 

PF – Procuradoria Federal junto à UFC 

PROPLAD – Pró-Reitoria de Planejamento e Administração 

SEI – Serviço Eletrônico de Informação 

SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

SICAF – Sistema de Cadastramento Único de Fornecedores 

SRP – Sistema de Registro de Preço 

UFC – Universidade Federal do Ceará 

UFCINFRA – Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental

 

 

 

 

 


