
 

 

Curso Microsoft Excel 2007 Avançado  

Considerando as necessidades que profissionais têm, hoje em dia, de 
utilizar o Microsoft Excel de forma mais avançada, o curso Microsoft Excel 
2007 Avançado apresenta os recursos que possibilitam a esses profissionais 
suprir essas necessidades. 

 

Objetivo  

Apresentar recursos avançados do Microsoft Excel para permitir a pessoas que o utilizam no seu 
dia-a-dia desenvolver planilhas mais elaboradas para resolver problemas mais complexos que vão 
além de fórmulas mais elaboradas.  

Público alvo 

Estudantes, profissionais liberais e qualquer pessoa que tenha necessidade de utilizar o Microsoft 
Excel aplicando seus recursos mais complexos. 

Benefícios 

Utilizar o Microsoft Excel de forma a otimizar a resolução de problemas complexos bem como ter 
condições de ampliar seu conhecimento sobre suas possibilidades de aplicação. 
 
Apostila, material de apoio  e coffee-break. 
 

Certificação 
 

O Grupo Treinar confere certificado de conclusão de curso.  

Pré Requisitos   

Conhecimento do MS Excel Básico ou experiência de trabalho em serviços cujas ferramentas 
estão em ambiente computacional similar. Utilização de outros ambientes compatíveis com o  
Excel Básico, bem como conhecimentos básicos da língua portuguesa, na parte de leitura e 
comunicação escrita especificamente também são necessários. 

Metodologia de ensino  

Aulas expositivas e práticas onde se apresentam os recursos necessários para se desenvolver 
determinados tipos de tarefas e se aplicam exercícios práticos para a fixação desses recursos. 

 



 
 
 
Carga Horária:  27 horas 

 

Conteúdo Programático 

1. Importação de dados externos. 

2. Filtros 

3. Classificação de dados 

4. Funções de texto 

5. Funções de Bancos de Dados 

6. Tabela dinâmica 

7. Consolidação de dados 

8. Subtotais 

9. Validação de dados 

10. Funções matemáticas, estatísticas, informação e datas 

11. Funções lógicas e condicionais 

12. Funções de pesquisa 

13. Auditoria de fórmulas 

14. Pastas de trabalho em equipe 

15. Análise de dados 

16. Simulações 

17. Cenários 

18. Macros interativas 
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Facilitador:  
 

 
 

 
José Franco Pereira Júnior 
 
Graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da 
USP, Mestre em Administração pela Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da USP. 
 
Consultor em informática, professor dos cursos de informática do 
SENAC. Desenvolveu vários sistemas de informação utilizando 
diversas linguagens de programação. Atualmente tem atuado como 
consultor no desenvolvimento de aplicações do MS Excel 2003 / 2007 
em vários tipos de problemas empresariais, principalmente no 
desenvolvimento de macros complexas com utilização de VBA e APIs. 
 
 

 


