Curso Online da UDESC

Excel
Nível Básico
Ambiente e Interface: área de trabalho, movimentando-se pela planilha, inserindo dados,
elementos, menus, atalhos, pasta de trabalho, inserir e excluir planilhas, exportar PDF e outros
formatos, layout da página, configuração da página, dimensionar margens, opções de planilha, e
impressão.
Formatação: Princípios de seleção, formatação de fonte, texto, células, inserir, excluir, formatar
como tabela, mesclar células, comentários, quebra de texto, formatação de linha e coluna,
congelamento de painéis, nomear intervalos e hyperlinks.
Fórmulas: operadores aritméticos, de comparação, Função Matemáticas, Soma, Média, Máximo,
Mínimo, Mult, Função de Texto.
Dados: conceito de dados, texto para colunas, preenchimento relâmpago, classificar e filtrar.
Gráficos: tipos de gráficos, títulos, personalização, legenda, rótulo e fonte de dados.

Nível Intermediário
Fórmulas: operadores aritméticos, de comparação, de referência e de concatenação.
Dados: conceito de dados, texto para colunas, validação, preenchimento relâmpago, remover
duplicadas, classificar, filtrar, lista suspensa, atingir meta, tabela de dados, obter e transformar
dados, dados de arquivos, dados da web, atualizar dados.
Funções Intermediárias: Lógicas, texto, data e hora, condição, pesquisa e referência, estatísticas,
matemáticas.
Cenários: Criação, parametrização e gerenciador de cenários.
Gráficos: tipos de gráficos, fonte de dados, gráficos dinâmicos, mini gráficos, ganhos e perdas e
Gráficos Mapa 3D.

Nível Avançado
Ambiente e Interface: elementos, menus, atalhos.
Formatação: Personalização de célula, máscara de célula (CEP, CPF, CNPJ, Telefone.
Auditoria: rastrear precedentes, auditoria de fórmulas, verificação de erros e avaliar fórmulas.
Dados: conceito de dados, filtro avançado, segmentação de dados, linha de tempo, validação,
caracteres curingas, classificar.
Funções Avançadas: Seno, Cosseno, Tangente, Par, Ímpar, Arred, Desloc, Aleatório, Índice,
Corresp, Pgto, VP, VF, Enper, funções financeiras e de Banco de Dados.
Tabela Dinâmica: criar, parametrizar e origem dos dados.
Gráficos Dinâmicos: tipos de gráficos, fonte de dados, interagindo com a tabela dinâmica.
Personalizar a Faixa de opções: Adicionar nova guia, adicionar novo grupo.
Formulários: Habilitar modo desenvolvedor, controles, suplementos, formatar, vincular e alerta
de erro.
Modo Desenvolvedor: Gravação de macros, inserir botão de controle de formulário.
Segurança: Proteção de planilha, senha de proteção, senha de gravação, restringir acesso,
bloquear células para edição e proteger fórmulas.

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 19 / 09
Nível
Básico / Intermediário
22 - 23 - 29 - 30 de SET
e 06 de OUT

Nível
Avançado
10 - 11 - 17 de OUT

https://forms.office.com/r/suGR2FeVdX

https://forms.office.com/r/Cihkbn7wM0

