O curso de Microsoft Excel Avançado II é para você que já fez um curso
de Excel Avançado e quer aprender mais! Você vai aprender a criar

►

A quem se destina

planilhas profissionais no Excel com mais funções e mais macros. Além disso,

A quem já fez o curso de Excel Avançado e
quer aprender mais funções e mais macros

este curso é uma oportunidade para revisar e aplicar na prática tudo o que

para criar planilhas profissionais.

você já viu no seu primeiro curso de Excel Avançado.

►

Entre outros exercícios, neste curso você montará uma planilha para

Bons conhecimentos de: Windows e bons

controlar as operações de uma empresa. Nessa planilha há telas para
cadastrar produtos, para cadastrar fornecedores e clientes, para cadastrar

conhecimentos de Excel (nível Avançado).
Este curso é sugerido para que já fez o curso
de Excel Avançado da CompuClass ou tem

entradas e saídas (fluxo de caixa), para controlar contas a pagar e a receber,

conhecimentos equivalentes.

saldo, etc. O exercício utiliza mais de 15 planilhas e macros para automatizar
todas as tarefas – vide abaixo algumas telas dessa planilha.

►

Pré-requisitos

Instrutores

Todos os nossos instrutores têm mais de
3.000hs de experiência e têm certificações
oficiais Microsoft como: MCT - Microsoft
Certified Trainer, MOS - Microsoft Office
Specialist e outras.

►

Laboratório

Além das 12 horas de aula tradicional, 100%
práticas, sempre um aluno por micro, com o
instrutor utilizando um projetor para também
fazer e demonstrar os exercícios, os alunos
têm direito a mais 8 horas de laboratório. O
laboratório é um horário para os alunos
tirarem suas dúvidas com o professor de
plantão. Para quem preferir, a CompuClass
também oferece suporte técnico por email informe-se com o nosso atendimento.

►
MAIS MACROS!
No início do curso é feita uma grande revisão sobre a gravação de macros,
referências absolutas e relativas, utilização de controles de formulários,
botões para executar as macros, etc, para depois gravar dezenas de macros
durante os exercícios: neste curso você vai criar mais de 30 macros! E
como não poderia deixar de ser, no curso é feita uma breve introdução ao
VBA, para que você aprenda a fazer pequenos ajustes nas suas macros e

Obs.:

não precise gravá-las de novo quando fizer alguma alteração na planilha.
MAIS FUNÇÕES!
Além de revisar as funções mais populares do Excel, como ProcV, SE, SomaSE,
Cont.SE, etc, neste curso você aprende muitas outras, principalmente
funções de Data, Hora e Texto que são muito interessantes para manipular
informações nas planilhas do dia a dia. No curso você também conhecerá
novas aplicações para funções como Índice, Corresp, Desloc e Cont.Valores,
inclusive para criar Tabelas Dinâmicas com uma matriz dinâmica,
para que novas informações sejam inseridas automaticamente na Tabela
Dinâmica à medida que são acrescentadas na planilha.
Confira a lista das principais funções que você vai utilizar nos
exercícios deste curso: Se, Soma, SomaSe(s), Cont.Se(s), MediaSe,
Cont.Num, Cont.Valores, SeErro, Índice, Corresp, Indireto, Pgto, ProcV, Arred,
Máximo, Truncar, Teto, Escolher, Desloc, Hoje, Dia, Mês, Ano, Agora, Hora,
Minuto,

Segundo,

DataDif,

DataM,

DiaTrabalho,

DiaTrabalho.Intl,

DiaTrabalhoTotal, DiaTrabalhoTotal.Intl, FimMês, Dias, Data.Valor, Data,
Dias360, NúmSemana, NúmSemanaISO, Valor.Tempo, ABS, Agregar, Arábico,
Romano, Áreas, BDExtrair, Previsão, SomarProduto, Concatenar, Texto, etc.

