EXCEL BÁSICO
OBJETIVO
Conhecer e utilizar os recursos e fórmulas
do
Excel;
- Construir modelos de planilhas de fácil
entendimento,
para
uso
diário;
- Administrar fluxo financeiro utilizando
fórmulas, cálculos em tempo real e outros
elementos que tornam o trabalho mais
simples
e
prático;
- Elaborar gráficos para exibição de
resultados.

REALIZAÇÃO
DATA:
segundas e quartas
23 - 25 de abril
30 de abril
02 de maio
07 - 9 de maio
14 – 16 de maio
HORÁRIO: 19h às 22h
CARGA HORÁRIA: 24h

PÚBLICO ALVO
Profissionais que precisam utilizar o Excel
e conhecem pouco ou nada da ferramenta.

INSTRUTORA
LIANE INÊS SCHWARZER, com mais de
20 anos de experiência em sala de aula.
Atuo por mais de 11 anos na Univates e
mais de 12 anos na Lume Centro de
Ensino em Encantado.

CONTEÚDOS
Introdução
- página inicial
- guia inserir
- guia layout da página
- guia fórmulas
- guia dados
- guia revisão
- guia exibição
Operações básicas
- criar um documento
- abrir um documento
- abrir múltiplos documentos
- salvar um documento

INVESTIMENTO
R$ 80,00 à vista ou em 2x R$ 40,00

CERTIFICADO
Será fornecido certificado a todos os que
obtiverem, no mínimo, 75% de frequência.

- visualizar um documento
- fechar um documento
Iniciador de caixa de diálogo
- guias adicionais
- ocultar temporariamente a faixa de
opções
Personalizando os atalhos
Familiarizando com o excel 2013
- selecionando células
- cortar,copiar e colar
- inserindo e excluindo linhas e colunas
- iniciando um documento
- funções de uma planilha
- funções mais usadas
Trabalhando com planilhas
- inserindo e excluindo planilhas
- renomeando planilhas
- movendo e copiando planilhas
- ocultando planilhas
Introdução de dados
- introduzindo dados repetidos
- introduzindo dados com sequências
numéricas
- formatando conteúdo das células
- seção fonte
- seção alinhamento
- seção número
Trabalhando com imagens em plano de
fundo
Gráficos
- copiar um gráfico
- mover gráfico
Referência relativa ou absoluta
- referência relativa
- referência absoluta
Congelar painéis
Proteção de células
- proteger a planilha inteira
- proteger somente célula(s)
Formatação condicional

