MÓDULO II – EXCEL AVANÇADO
Nós, da Training Excel, oferecemos aos nossos alunos treinamentos 100% práticos,
direcionados à realidade do mercado de trabalho, com material de apoio inteligente e
diversificado.
O treinamento Módulo II (Excel Avançado), é ideal para os usuários que possuam base
sólida de conhecimento e que buscam se aperfeiçoar ainda mais na utilização do
software, por meio de recursos, fórmulas e funções avançadas e da maneira mais
produtiva possível.
OBJETIVO: capacitar os usuários a efetuar todas as atividades presentes no Módulo I
com o nível de complexidade avançado, utilizar controles de formulários para interação
com as planilhas, utilizar os recursos de auditoria de fórmulas, utilizar a ferramenta
consolidar, inserir minigráficos nas células, elaborar fórmulas com a referência de tabela,
utilizar funções financeiras (VP, VF, PGTO, NPER, TAXA , etc.), utilizar funções avançadas
de data e hora (DIAS360, DIATRABALHOTOTAL, DIATRABALHO, etc.), efetuar cálculos
com hora, utilizar funções de texto (ARRUMAR, DIREITA, ESQUERDA, NÚM.CARACT,
LOCALIZAR, TEXTO, etc.), obter e transformar dados externos, elaborar funções de
matrizes, e compreender e utilizar os recursos de gravação de Macro com e sem
Referências Relativas.
DURAÇÃO: 45 horas.
NÍVEL: Avançado.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
- Recursos do Módulo I em nível Avançado
- Controle de Formulários
- Auditoria de Fórmulas
- Consolidar
- Minigráficos
- Funções para tabelas
- Funções Financeiras (VP, VF, PGTO, NPER, TAXA, etc.)
- Funções Data e Hora (DIAS360, DIATRABALHOTOTAL, DIATRABALHO, etc.)
- Operações com DATA e HORA
- Obter e transformar dados externos
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- Fórmulas e Funções de Matrizes (CSE)
- Macros
- Funções de texto (ARRUMAR, DIREITA, ESQUERDA, TEXTO, etc.)

TREINAMENTO DISPONÍVEL NAS MODALIDADES:

IN COMPANY — Torne seus colaboradores mais capacitados e produtivos oferecendo a
eles nossos treinamentos nas dependências de sua companhia com a combinação de
comodidade e melhor aproveitamento. Ainda é possível personalizar o conteúdo dos
treinamentos de acordo com as necessidades de sua empresa.
AULAS VIP – Realize nossos treinamentos na comodidade do seu lar ou escritório. Não
se preocupe com os equipamentos para desenvolvimento das aulas, eles são de
responsabilidade da Training Excel. Atendemos todas as regiões da Grande São Paulo.
TURMAS ABERTAS — Os treinamentos são ministrados em sala com até 10 pessoas para
melhor absorção do conteúdo, com localização privilegiada na Av. Paulista, próximo à
estação Brigadeiro do Metrô. Contamos com toda estrutura necessária: notebooks
equipados com Microsoft Office 365, Wi-fi, TV LED 42’ e ar-condicionado. Oferecemos
aos participantes um excelente coffee break.
Os treinamentos na modalidade Turmas Abertas propiciam também a oportunidade de
fazer um bom networking entre os participantes. Consulte-nos sobre agendas.
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