
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCEL EMPRESARIAL 

 



 

EXCEL EMPRESARIAL 
  

 Excel é talvez o mais importante programa de computador usado no 

trabalho hoje. Isso é porque tantos trabalhadores e futuros 

trabalhadores são obrigados a usar Excel, a fim de entrar ou permanecer 

no local de trabalho. Do ponto de vista do empregador, particularmente 

aqueles no domínio dos sistemas de informação, o uso do Excel como 

uma ferramenta do end-user computing é essencial. As utilidades 

pessoais do Excel são quase tão infinitas quanto as possibilidades 

empresariais. 

 
                   

                           DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 

DIAS: SÁBADOS PELA MANHÃ 
 
Início: 26 de Novembro de 2022  
Término: 21 de Janeiro de 2023 
 
Horário: 08h 30 min às 12h 30 min  
 
06 encontros  
Sábados seguidos 
 
Local:  Rua Coronel Anizío Rodrigues Coelho, 450 – 1° andar- Boa Viagem, Recife – PE 

Próximo a Paladaria e ao lado do Empresarial Crystal Trade Center 

 
 AGENDA:  
 
Novembro: 26 
Dezembro: 03, 10 e 17 
Janeiro: 07 e 21 

 

NECESSÁRIO TRAZER NOTEBOOK 

 

OBJETIVO DO CURSO 
 

O curso tem como objetivo qualificar os alunos e/ou profissionais na ferramenta de 

Excel do pacote Office.  

 Após o curso o aluno estará apto a desenvolver atividades com alta performance 

dentro das empresas. Usar a ferramenta para melhorar sua rotina, economizar tempo 

e criar resumos inteligentes. 



 

CO NTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL 

Qualquer profissional ou estudante que deseje ter conhecimento em Excel Empresarial. 

CARGA HORÁRIA 
 

24 Horas Aula 

 
    

a Fixação de ícones na barra de ferramentas 21 Opções da Planilha 

b Quem fez e quando fez 22 Organizar 

c Área de trabalho 23 Biblioteca de Funções 

d Barra de ferramentas de acesso rápido 24 Nomes Definidos 

e Barra de ferramenta de Faixa de Opções 25 Auditorias em fórmulas 

f Teclas de atalho 26 Janela de inspeção 

g Barra do Office 27 Cálculo 

h Barra de fórmula 28 Obter dados e transformar 

i Guia de planilhas 29 Consultas e Conexões 

j Modificando a cor da guia de planilha 30 Tipos de Dados 

k Barra de status 31 Classificar e Filtrar 

l Referências relativas, absolutas e mistas 32 Ferramentas de Dados 

1 Área de transferência 33 Previsão (comentários) 

2 Fonte 34 Estrutura de Tópicos 

3 Alinhamento 35 Revisão de Texto 

4 Número 37 Traduzir 

5 Estilos 38 Comentários 

6 Células 39 Anotações 

7 Edição 40 Proteger 

8 Tabelas 41 Tinta 

9 Ilustrações 42 Modo de Exibição de Pasta de Trabalho 

10 Suplementos 43 Mostrar 

11 Gráficos 44 Zoom 

12 Minigráficos 45 Janela 

13 Filtros 46 Macro (comentários) 

14 Links 47 Função AGORA 

15 Comentários 48 Função HOJE 

16 Texto 49 Função PROCV 

17 Símbolos 50 Função PROCH 

18 Temas 51 Função SE 

19 Configurar Página 52 Função SOMA 

20 Dimensionar para Ajustar 53 Função SOMASE 



 

FACILITADOR 

 
  

Ricardo Lins 
Formado em Redes de Computadores e Processos Gerencias, 

Implantação de ISO 9001 e ferramentas da qualidade.   Responsável 

pelo setor de tecnologia de uma empresa, onde atua gerenciando o 

ERP e o BI (Business Inteligence) da organização e geração de 

relatório com indicadores no Excel. 

Professor de Tecnologia da Informação a 16 anos.   Ministra cursos 

do Pacote Office básico e avançado e ferramentas Google para 

empresas e professores (sala de aula virtual).    

Especialista em Letramento Digital para pessoas de qualquer idade que queiram  

iniciar no mundo da tecnologia. 

 

INVESTIMENTO 

Inclui: Material Didático e Certificado. 

 

 

R$ 590,00  (a vista) 

R$ 630,00 (em até 3x) 
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RESERVAS E INSCRIÇÕES 

Solicite sua ficha de inscrição via e-mail, preencha e nos envie para garantir sua vaga. 

Efetuar o pagamento através de: 

 

 Depósito no MPE 197 - Stone Pagamentos- Agência: 0001- Conta corrente: 123746-0 
MPE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA- 17.658.085/0001-00 Boleto ou cartão –ou 

solicitado pelo e-mail   mpetc@mpetc.com . 

 

 

 

CONTATO 
 

 (81) 3423.2729 
 (81) 99466-2386 
 (81) 99466-6338 

 

 

mailto:mpetc@mpetc.com


 

IMPORTANTE 
 

 A vaga do participante no evento somente será reservada e concretizada no sistema 
após a devida comprovação de pagamento pela instituição financeira. 

 O evento poderá ser adiado ou cancelado por falta de quorum mínimo estabelecido pela 
organização. 

 Em caso de cancelamento ou adiamento pela organização, o participante inscrito 
poderá solicitar devolução do valor pago pela inscrição. 

 Em caso de não comparecimento, o valor pago pela inscrição não será devolvido. 

 Em caso de desistência, o CANCELAMENTO de uma inscrição somente poderá ser 
realizado mediante solicitação por e-mail com no mínimo três (3) dias de 
antecedência, o participante terá direito ao reembolso de 80% do valor pago. Se não 
informar com até 3 dias de antecedência sobre sua desistência, o participante pagará 
o custo completo do evento. 

 O reembolso ocorrerá na data de crédito e será abatida a taxa administrativa do sistema 
de pagamento. 

 O participante poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por 
inscrição em outro evento de igual valor, a critério do participante. 

 A ausência ou atraso do participante no dia do evento, sob qualquer hipótese, não 
dará direito a bonificação, desconto ou transferência de inscrição. 
 

O Grupo MPE 

 A MPE Treinamento e consultoria é uma empresa focada em consultoria e treinamento 
desde 2010 com foco em treinamentos rápidos e práticos.  

 Contamos com uma equipe de especialistas/palestrantes com alto nível de formação e 
experiência profissional atuando ou/com passagem em grandes empresas.  

 Nossos treinamentos e palestras são direcionados à alunos profissionais que desejam 
conhecer o funcionamento das grandes empresas. 

 Com o perfil diferenciado do mercado, a MPE garante viabilidade operacional com foco 
nos custos, nos prazos e na satisfação dos clientes/parceiros. 

 
Por que escolher MPE? 

 Referência no mercado de PE; 

 Mais de 10 anos qualificando pessoas; 

 Mais de 50 mil alunos já foram treinados pela MPE; 

 Mais de 1000 empresas investiram em seus colaboradores conosco; 

 Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado; 

 Divulgamos vagas de emprego; 

 Geramos Network durante e pós curso; 

 Todos os cursos têm, material de apoio e certificado; 

 

Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no formato INCOMPANY. 


