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Informações Gerais e Conteúdo Programático 
 
Curso Debug ABAP 
  
Objetivos do Treinamento 
 Preparar os alunos para encontrarem erros SAP através do debug 

ABAP; 
 Apresentar as principais funcionalidades dessa ferramenta e como 

utilizá-las; 
 Desenvolver habilidades de Debug em Consultores Funcionais;  
 Ampliar a rede de relacionamentos no mundo SAP de todos os 

participantes; 
 
 

Público Alvo 
 Consultores Funcionais SAP que possuem experiência em seus 

módulos, mas têm pouca ou nenhuma vivência em debug de 
programas; 

 Usuários Chaves de Empresas que utilizam SAP como Sistema de 
Gestão e possuem interesse de se envolver na parte técnica; 

 
 

Pré-Requisitos 
 Conhecimentos de processos de negócios no SAP e navegação em 

transações do seu módulo no SAPGUI; 
 
 

Conteúdo Programático 
 Conceitos das principais funcionalidades do modo debug ABAP 

Debug ABAP  
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 Exercícios de depuração e verificação de possíveis erros;  
 Debug de Programa Z; 
 Debug de Programa Standard; 
 Debug de Relatórios; 
 Buscar mensagem de erro; 
 Breakpoint em uma Mensagem específica; 
 Análise de Dumps; 
 Busca de Exists, Enhancement Points e Badi’s. 
 

Inscrições 
 www.creative-ti.inf.br/formulario   

 
Instrutor 
 Ivan Stork; 
 Tecnólogo em Processamento de Dados pela Instituto Adventista 

São Paulo; 
 Engenheiro da computação pela Universidade São Judas Tadeu;  
 Atua como consultor ABAP há 20 anos, passando por diversos 

projetos e empresas;  
 Ministra treinamentos de ABAP para Funcionais e Debug ABAP; 
 CV do Instrutor - www.creative-ti.inf.br/instrutores 

 
Informações Adicionais 
 A Inscrição Inclui: Material de Apoio (Apostila + Certificado); 
 A confirmação da realização do Curso está sujeita à formação de 

Turma Mínima (05 a 08 Alunos a depender do curso); 
 No caso de cancelamento ou não realização do Curso por iniciativa 

da CREATIVE-TI, os valores pagos serão devolvidos; 
 Link para baixar e instalar o SAPGUI (software que dará acesso ao 

SAP); 
 https://www.creative-ti.inf.br/obrigado  

 
 

Contatos e Informações 
 www.creative-ti.inf.br 
 creative@creative-ti.inf.br 
 (11) 9 7666-8427 – Solange Garcia 
 (11) 9 6606-3624 – Elton Mello 
 Skype: emello10 


