Olá! Neste documento, você saberá mais sobre a Vc Sensei e sobre
os tópicos abordados no curso de VBA para Excel.
A Vc Sensei é especializada em cursos de Excel e VBA e já
capacitou centenas de profissionais e estudantes de áreas como
Engenharia, Economia, Administração, Contabilidade, Atuariais
etc. Já ministramos cursos In Company em empresas de setores
como: mercado financeiro, Engenharia, administração de
shopping, militares, hospitais, pesquisa, Geologia, telefonia etc.
Nossos cursos, são ministrados por professores experientes no
uso do Excel e em atividades de ensino.
O conteúdo é atualizado constantemente através do contato com
alunos e ex-alunos. Com base nas dúvidas enviadas, identificamos
novas demandas do mercado e mantemos nossos conteúdos
sempre atualizados e de acordo com o que será usado pelos
nossos alunos no trabalho.
Sabe aquela pessoa que sempre procuram quando há uma super
automatização a ser feita no Excel? O curso de VBA para Excel é
para quem quer ser este mestre supremo!
Imagina ter que enviar e-mails para uma lista de contatos. Você
até pensa em colocar essas pessoas em cópia, mas cada pessoa
deve receber um arquivo anexo diferente. E agora? Vai enviar de
1 em 1? Neste curso, ensinamos a usar o VBA para fazer isso de
forma muito mais rápida!
No VBA, aprendemos a usar lógica de programação para criar
novas funcionalidades no Excel!

Se não existe a fórmula que você quer, você pode criar uma! Sabe
aquelas tarefas repetitivas e demoradas? Que tal criar um "robô"
que faça essas tarefas por você em minutos ou até segundos?
Começamos o curso apresentando conceitos fundamentais em
lógica de programação: as estruturas de decisão e repetição. Em
seguida, partimos para a aplicação desses conceitos para criação
dos famosos Userforms (janelas customizadas pelo usuário).
Além disso, usaremos o Excel para automatizar gráficos e tabelas
dinâmicas! Neste ponto, você aprenderá a criar códigos que
permitem ver a tabela dinâmica de várias formas, com apenas 1
clique!
Finalizamos o curso com um tópico muito demandado no
mercado: unir dados de várias pastas de trabalho em uma só!
Neste ponto, mostraremos e modificaremos um código capaz de
copiar dados de vários arquivos; também veremos como usar esse
código para copiar apenas alguns dados, aplicando condicionais
para definir quais dados devem ser copiados de uma pasta de
trabalho para outra.
Estes são os tópicos abordados:
1. Preparando o Excel para usar VBA
2. O ambiente VBA
3. Sub-rotinas
4. Classes e objetos principais (Workbooks, Sheets, Range etc)
5. Comandos (Activate, Select, Clear etc)
6. Alterar tipo de variável
7. Estruturas (Until, If, For etc)
8. Trabalho com formulários (Userforms) e eventos
9. Reutilização de macros gravadas
10.
Proteção do projeto VBA
11.
Functions: criação de fórmulas para usar no Excel

12.
Criação e instalação de Add-Ins (Suplementos)
13.
Manipular gráficos via macro
14.
Manipular tabelas dinâmicas via macro
15.
Importar dados de vários arquivos Excel para uma
mesma planilha
16.
Envio de e-mails usando o VBA

Para saber datas, horários e preços das próximas turmas, basta
entrar em contato pelo WhatsApp (21) 9 7913 – 7202 ou pelo email contato@vcsensei.com.br.

