EXCEL AVANÇADO
DATAS
23 e 24 de março de 2018
09H30 – 17H30
INSCRIÇÕES
Até dia 20 de março através do nosso site,
por email ou contacto telefónico.
FORMAÇÃO CERTIFICADA
O IPN é uma Entidade Acreditada pela DGERT
(Processo n.º 1955). No final da ação os
participantes terão direito a um Certificado de
Formação Profissional.*
VALOR DO INVESTIMENTO
14 Horas de formação
200€ + IVA (desconto de 10% para empresas
incubadas e 2 ou mais inscrições por empresa)

*mediante a frequência de todas as sessões previstas.

Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes
3030-199 Coimbra
Portugal
+351 239 700 909 / 910 / 911
formacao@ipn.pt
www.ipn.pt
facebook.com/institutopedronunes

QUAL É O ENQUADRAMENTO?
O Microsoft EXCEL® é um software poderoso, muitas vezes sub
aproveitado pelos seus utilizadores. Esta formação, dirigida a formandos que possuam conhecimentos base de folhas de cálculo,
irá expandir a significativamente a usabilidade e utilidade prática
deste software no quotidiano profissional. Nesta formação será
adaptada uma estratégia de aprendendo fazendo, pelo que a formação será toda feita em Excel.
O QUE VAI APRENDER?
No final desta ação considerar-se-á apto a utilizar o EXCEL® de
forma autónoma, tendo em consideração a enorme versatilidade deste instrumento de trabalho transversal a quase todas as
áreas. Ficará ainda a dispor de conhecimentos práticos em várias
ferramentas avançadas associadas ao programa, como Funções,
Listas e Filtros, Análise e Validação de Dados, Gráficos, Proteção
de dados, Tabelas Dinâmicas, Bases de Dados e Macros.

►
►
►
►

Gestores responsáveis pela análise de informação e sus gestão
Técnicos Administrativos
Quadros Superiores e Intermédios
Profissionais com necessidades de formação neste tema

RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTA FORMAÇÃO
► Conheça e pratique a utilização das várias funções em EXCEL®
► Valide, organize e proteja a informação existente em EXCEL®
► Aprenda a utilizar as ferramentas estatísticas de análise de
dados
► Construa e desenvolva Tabelas Dinâmicas de forma rápida e
eficaz
► Saiba como criar e desenvolver uma base de dados
► Construa formulários que facilitem a análise de informação
► Faça a gestão de projetos usando as ferramentas de simulação
► Elabore gráficos avançados e dashboards que facilitem a gestão
► Conheça em maior profundidade as capacidades e ferramentas
associadas ao EXCEL®

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Exel Avançado

I. FUNÇÕES EM EXCEL
II. VALIDAÇÃO DE DADOS
III. LISTAS E FILTROS
IV. GRÁFICOS AVANÇADOS E DASHBOARDS
V. FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS DE ANÁLISE DE DADOS
VI. FORMULÁRIOS
VII. TABELAS DINÂMICAS
VII. PROTEÇÃO DE FOLHAS DE CÁLCULO
IX. SIMULAÇÃO
X. BASES DE DADOS E MACROS

FORMADOR
ENG.º GUIOMAR MEDEIROS
► Formador, Auditor e Consultor especialista na área dos
laboratórios
► Docente de Pós-Graduação ISQ/RELACRE
► Licenciado / Doutorado em Eng.ª Química pelo Instituto
Superior Técnico

FORMADOR

INSCRIÇÕES
► +351 239 700 909 / 910 / 911
► formacao@ipn.pt
► www.ipn.pt

