
ITIL 2011 - FOUNDATION
Utilizar o Information Technology Infrastructure Library (ITIL) como forma de estruturar os sistemas de informação da sua
organização

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Diretores de Informática.
Gestores e Consultores IT responsáveis por equipas e/ou serviços
de informática.
Técnicos nas áreas dos sistemas de informação e da qualidade.
Profissionais ligados a áreas de IT ou da gestão operacional que
pretendam dominar uma framework reconhecida
internacionalmente.

Referência: 743

Objetivos: No final da formação os participantes sserão capazes de:
compreender os conceitos de gestão de serviços IT e de ciclo de
vida dos serviços;
apreender as boas práticas em que assenta o ITIL Foundation no
âmbito da definição estratégica, conceção e operacionalização dos
serviços IT;
desenvolver as práticas associadas à transição e melhoria contínua
dos serviços IT;
preparar e orientar o estudo do ITIL com o propósito da
certificação.

Métodos: Pedagogia baseada na alternância entre exposições e
exercícios práticos individuais e/ou em pequenos grupos.
Análise e discussão de situações específicas apresentadas pelos
participantes.

Este curso permite-lhe compreender e aprofundar os princípios e boas práticas ITIL, como forma de estruturar os sistemas de
informação de uma organização no sentido de aumentar a sua eficácia e qualidade.

Programa

Apresentar e enquadrar o ITIL no contexto da aprendizagem e da certificação

Objetivos de aprendizagem.
O sistema de certificações do ITIL.
Recomendações para o exame de certificação.
Glossário oficial.

Compreender a gestão dos serviços como uma prática

Antecedentes e desafios actuais.
A cultura de serviço.
As melhores práticas.
A História e vantagens do ITIL.
O standard ISO/IEC 20000.
A certificação de um sistema de gestão de serviços.
Principais definições a considerar.
As funções, processos, papéis e responsabilidades no quadro da gestão dos serviços.

Apreender o conceito de ciclo de vida dos serviços

As fases do ciclo de vida.
Os processos ITIL.

Compreender a estratégia dos serviços

Finalidade, Metas e Objetivos, Âmbito, Valor para o negócio e Definições.
Processos da Estratégia dos Serviços (Finalidades, Objetivos, Âmbitos e Definições):



gestão do Portfolio de Serviços;
gestão Financeira para Serviços de TI;
gestão do Relacionamento com o Negócio.

Compreender a importância da conceção dos serviços

Finalidade, metas e objetivos, âmbito, valor para o negócio e definições.
Processos de conceção dos serviços (finalidades, objetivos, âmbitos e definições):

coordenação da conceção;
gestão do catálogo de serviços;
gestão dos níveis de serviço;
gestão dos fornecedores;
gestão da disponibilidade;
gestão da capacidade;
gestão da segurança da Informação;
gestão da continuidade dos serviços de TI.

Desenvolver o tema da transição dos serviços

Finalidade, metas e objetivos, âmbito, valor para o negócio e definições.
Processos de transição dos serviços (finalidades, objetivos, âmbitos e definições):
Planeamento e suporte da transição;
Gestão das alterações;
Gestão das entregas e da instalação;
Gestão dos ativos e das configurações dos serviços.

Compreender a operação dos serviços

Finalidade, metas e objetivos, âmbito, valor para o negócio e definições.
Processos de operação dos serviços (finalidades, objetivos, âmbitos e definições):

gestão de eventos;
gestão de incidentes;
resposta a pedidos de serviço;
gestão de problemas;
gestão de acessos;
funções de operação dos serviços.

Desenvolver a melhoria contínua dos serviços

Finalidade, metas e objetivos, âmbito, valor para o negócio e definições.
O Processo dos “sete passos para a melhoria”
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GESTãO EFICAZ DO SQL SERVER - QUERIES
A utilização do SQL Server para consultar e aceder a informação de forma rápida e eficaz

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Utilizadores do Microsoft SQL Server como ferramenta
de gestão e de acesso a informação estratégica para a
organização.
Gestores e administradores de bases de dados.
Informáticos que estejam envolvidos em processos operacionais de
gestão e disponibilização da informação.
Pré-requisitosConhecimentos estruturados sobre a utilização de
informação contida numa base de dados empresarial.
Predisposição para aprofundar conhecimentos em tecnologias
Microsoft e no âmbito da gestão de base de dados.

Referência: 995

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:usar as bases da linguagem Transact-SQL;
utilizar o Microsoft SQL Server como ferramenta de consulta de
informação acessível;
organizar os dados e a informação contida em base de dados de
forma eficaz;
utilizar ações de consulta na perspectiva de recuperação de dados;
compreender as metodologias mais adequadas para efetuar
consultas complexas.

Métodos: Pedagogia baseada na metodologia hands on em que
cada participante terá computador para experienciar os temas
abordados e desenvolver exercícios práticos
propostos.Apresentação e discussão de estudos de caso utilizando
os cenários de pesquisas e consultas de dados contidos em
Microsoft SQL Server.
Análise e discussão de situações específicas apresentadas pelos
participantes.

Este curso permite-lhe adquirir conhecimentos técnicos que possibilitem, através da apreensão da linguagem Transact-SQL, efetuar
pesquisas e consultas de informação em bases de dados que estejam em Microsoft SQL Server.

Programa

Fundamentos de Bases de Dados

Bases de Dados e Acesso a Dados.
O modelo relacional.
A integridade dos dados.
Visão geral do SQL Server.

A linguagem SQL

Comandos de SQL.
A linguagem Transact SQL (T-SQL).
Tipos de dados em SQL Server.

Extração de dados

O comando SELECT:
A clausula DISTINCT;
A clausula WHERE;
Os operadores aritméticos;
Os operadores AND e OR;
Concatenação de textos;
Ordenação de dados com ORDER BY;
A clausula TOP;
O operador LIKE;



O operador IN;
O operador BETWEEN;
SQL Aliases.

Extração de dados em múltiplas tabelas:
Combinação de várias tabelas:

INNER JOIN;
LEFT JOIN;
RIGHT JOIN;
FULL JOIN.

O operador UNION.

Funções e agregações

Funções de agregação:
A função AVG();
A função COUNT();
As funções FIRST() e LAST();
As funções MAX() e MIN();
A função SUM();
O comando de agregação GROUP BY;
A clausula HAVING.

Funções escalares:
As funções UPPER () e LOWER();
A função SUBSTRING();
A função LEN();
A função ROUND();
A função NOW();
A função FORMAT().

Manipulação de dados com DML

O comando INSERT.
O comando DELETE.
O comando UPDATE.
O comando SELECT INTO.
O comando INSERT INTO.
SQL Injection.

Subconsultas

Subconsultas simples.
Subconsultas correlacionadas.
Subconsultas com manipulação de dados.

Gestão da estrutura de dados com DML

Criação de objetos com o comando CREATE:
Criação de Bases de Dados;
Criação de Tabelas;
Criação de VIEWS.

Restrições em SQL:
A restrição NOT NULL;
A restrição UNIQUE;
A restrição PRIMARY KEY;
A restrição FOREIGN KEY;
A restrição CHECK;
A restrição DEFAULT.

Eliminar objetos com o comando DROP.
Modificar objetos com o comando ALTER.
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Outros objetos avançados

Variáveis.
Os procedimentos.
As TRIGGERS.
Isolar as transações.
Tratamento de erros.
Conceitos de SQL dinâmico.



OFFICE 365 - IMPLEMENTAR E ADMINISTRAR
Compreender e rentabilizar ao máximo os serviços disponíveis

Duração: 5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Profissionais de TI e consultores envolvidos na
avaliação, planeamento, implantação e / ou operação de serviços
do Office 365.
Administradores de redes e responsáveis pela gestão e
manutenção do Office 365.

Referência: 1252

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Compreender e implementar os serviços incluídos no
Office 365: Exchange Online, Skype para Empresas On-line,
Yammer Enterprise, Sharepoint Online;
Gerir utilizadores, grupos, licenças e permissões;
Implementar o Office 365 ProPlus em computadores;
Aproximar o Identity Management no Office 365 da identidade
corporativa com a sincronização e a federação de diretórios;
Configurar os recursos de gestão de conformidade disponíveis no
Office 365;
Monitorar e resolver problemas de disponibilidade e uso do Office
365.

Métodos: Uma pedagogia baseada na alternância de momentos
teóricas, workshops práticos, feedback e partilha de experiências.

Com o Office 365, a Microsoft disponibiliza a sua ferramenta burótica online.

De facto, com o Office 365, a Microsoft adota o conceito de “Software as a Service”(SaaS). Muitas empresas já decidiram aderir ao
Office 365 e externalizar os seus serviços mais importantes (ferramenta burótica, correio eletrónico, trabalho colaborativo, reuniões e
administração de redes sociais corporativas, ...).

Ao fazer isso, descobriram que a nuvem iria mudar o papel dos gestores de IT que precisam, agora, de perceber este novo serviço da
Microsoft para garantir a sua operacionalidade. Os participantes deste curso aprenderão a pensar, implementar e administrar o Office
365 para responder às necessidades das suas organizações.

Programa

Planificar e configurar o OFFICE 365

Introdução ao Office 365.
Ativar uma conta no Office 365.
Agende uma implantação piloto.

Gerir utilizadores e grupos no OFFICE 365

Gerir utilizadores e licenças.
Gerir senhas e autenticação.
Gerir grupos de segurança no Office 365.
Configurar acesso administrativo.

Configurar a conectividade do cliente no OFFICE 365

Planificar clientes do Office 365.
Planificar a conectividade para clientes do Office 365.
Configurar a conectividade para clientes do Office 365.



Planeamento e implementação da sincronização de diretório

Planificar e preparar a sincronização de diretórios.
Implementar a sincronização de diretórios com o Azure AD Connect.
Gerir identidades do Office 365 com sincronização de diretórios.

Planeamento e implementação do OFFICE 365 PROPLUS

Apresentação do Office 365 ProPlus.
Planificar e gerir implantações controladas pelo utilizador.
Planificar e gerir implantações centralizadas do Office 365 ProPlus.
Relatórios e "Office Telemetry".

Planificar e gerir destinatarios e permissões no exchange online

Visão geral do Exchange Online.
Gerir Destinatários no Exchange Online.
Planificar e configurar permissões do Exchange Online.

Planificar e gerir serviços do exchange online

Planificar e configurar o fluxo de mensagens no Office 365.
Planificar e configurar a proteção de mensagens no Office 365.
Planificar e configurar políticas de acesso para cliente.
Migrar para o Exchange Online.

Planificar e implementar o skype para empressas online

Planificar e configurar os serviços do Skype for Business Online.
Configurar utilizadores do Skype for Business Online e sua conectividade.
Planear a integração de voz com o Skype for Business Online.

Planificar e configurarar o sharepoint online

Configurar o SharePoint Online Services.
Planificar e configurar conjuntos de sites do SharePoint.
Planificar e configurar o compartilhamento para utilizadores externos.

Planificar e configurarar uma solução colaborativa OFFICE 365

Planificar e configurar o "Yammer Enterprise".
Planificar e configurar o "OneDrive for Business".
Configurar grupos do Office 365 “TEAMS”.

Planificar e configurar os direitos e conformidade

Noções básicas sobre os recursos de conformidade no Office 365.
Planificar e configurar o "Gerenciamento de Direitos do Azure" no Office 365.
Gerir recursos de conformidade no Office 365.

Monitorização e resolução de problemas do OFFICE 365

Resolver problemas do Office 365.
Monitorar a integridade do Office 365.

Planeamento e configuração da federação de identidade

Apresentação da federação de identidade.
Planear a implementação do ADFS.
Implantar o ADFS para integração de identidade com o Office 365.
Planificar e configurar uma solução híbrida (opcional).
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Pré-requisitos

Ter conhecimento dos princípios de nuvem, Office 365 e serviços incluídos, serviços de AD, roteamento de rede TCP / IP,
resolução de DNS, certificados X.509 e portas de firewall
Ter experiência prática com o PowerShell, administração do Office, administração do Exchange, administração do SharePoint e
administração do Skype for Business



MICROSOFT EXCEL (NíVEL AVANçADO)
Dominar as funcionalidades mais avançadas do Microsoft Excel e aplicá-lo às situações mais exigentes

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Utilizadores que pretendem atingir um nível de
excelência na utilização do Microsoft Excel.

Referência: 609

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:otimizar, automatizar e fiabilizar os cálculos e o
tratamento dos dados;
importar e organizar dados;
realizar tabelas de previsão;
otimizar situações de simulação baseadas em funções e gráficos.

Métodos: Pedagogia baseada na metodologia hands on em que
cada participante terá computador para experienciar os temas
abordados e desenvolver exercícios práticos propostos;
Plano pedagógico com alternância entre exposições e exercícios
práticos individuais;
Análise e discussão de situações específicas apresentadas pelos
participantes.

Programa

Realizar cálculos

Referências Relativas, Absolutas e Mistas.
Funções avançadas das categorias Matemática e trigonometria; Estatística; Lógica; Consulta e Referência.
Cálculos com datas e horas.

Consolidar

Consolidar folhas de cálculo e livros por posição e por categoria.
Editar e atualizar as ligações.

Formatação Condicional

Validar dados

Proteger células, folhas e livros; ocultar folhas

Trabalhar com listas de dados e tabelas

Ordenar dados.
Filtro Automático e filtro avançado.
Utilizar funções de base de dados.
Aplicar subtotais e destaques.
Formatar como tabela.

Tabelas dinâmicas

Criar e alterar o esquema de uma tabela dinâmica.
Modificar a orientação, o nome e a função de sumário dos campos.
Atualizar tabela dinâmica.
Agrupar e desagrupar dados.
Realizar cálculos.
Criar gráficos dinâmicos.



Ferramentas de simulação

Tabelas de simulação.
Atingir objetivo.
 
Gestor de cenários.

Personalizar o Excel

Definir as opções de trabalho do Excel.
Criar e personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido.
Ativar e desativar suplementos.

Macros

O que são?
Gravar uma macro com o assistente.
Ligar macros a botões.
Segurança de macros.
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MICROSOFT EXCEL (MACROS VBA)
A utilização do visual basic aplicado ao Microsoft Excel

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Utilizadores que pretendam dominar as
funcionalidades Macro-VBA do Microsoft Excel.
Pré-requisitosConhecimentos avançados em Microsoft Excel.

Referência: 466

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:automatizar tabelas, dados e cálculos numa folha de
cálculo;
saber escrever macros através do Microsoft Excel;
desenvolver aplicações em VBA.

Métodos: Pedagogia baseada na metodologia hands on em que
cada participante terá computador para experienciar os temas
abordados e desenvolver exercícios práticos propostos;
Plano pedagógico com alternância entre exposições e exercícios
práticos individuais;
Análise e discussão de situações específicas apresentadas pelos
participantes.

Este curso permite-lhe:

Compreender e dominar o essencial da Linguagem VBA e todas as suas potencialidades;
Automatizar tarefas repetitivas, manipular e criar ficheiros, gerir e validar dados;
Criar Formulários.

Programa

Programar o Microsoft Excel através de VBA

Estudo do interface do VBA.
Módulos e sua proteção.
Os vários tipos de procedimento.
Funções novas.
Criação de funções novas de um ou mais argumentos.
Declaração de variáveis e constantes.
Objetos e sua programação.
Noções de objeto e de coleções de objeto.
Object Browser e as bibliotecas de objeto.
Identificar as propriedades, métodos e eventos associados a objetos.
Modificação das propriedades dos objetos.
Programar métodos nos objetos.
Programar os eventos de objetos; botões, folhas, livros e aplicação.
Enviar e pedir informação ao utilizador.
Ciclos simples e ciclos em coleções de objetos.
Tratamento de erros.
Aplicar condições, testes e ramificações.
Definição de seleções dinâmicas.
Utilização de funções do Excel no VBA.
Exemplos de otimização de código.

Importar dados de bases de dados para Microsoft Excel

Importação de dados externos: Access, SQL, Texto, CSV, Excel e internet.



Criação de Querys (consultas) a base de dados parametrizada por critérios.

Introduzir as macros e a sua aplicação em diversos cenários

Níveis de segurança.
Gravar uma macro disponível para todos os livros.
A pasta XLstart/XLinício.
Gravação com referência relativa e absoluta.
Afetar macros a botões inseridos na folha.
Chamar outras macros.
Exemplos de automatização de procedimentos: Absoluto/relativo novos registos numa tabela.
Formatação de uma tabela.
Criação de uma tabela.
Inserção de fórmulas.
Filtragem de dados.
Importação e normalização de dados importados.
Paginação e impressão.
Aproveitamento do código gerado por uma macro noutra macro.

Pontos Fortes

Utilização de casos práticos e exploração ed questões sugeridas pelos formandos.
Utilização de inúmeros exemplos de aplicações às rotinas quotidianas dos formandos.
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MICROSOFT PROJECT
Preparar e gerir um projeto utilizando as funcionalidades disponíveis do Microsoft Project

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Chefes de projetos e membros de equipa de projeto
encarregada da gestão da planificação e do acompanhamento de
projetos.

Referência: 354

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:estruturar e planear um projeto com o Microsoft
Project;
utilizar o Microsoft Project no acompanhamento da execução de
um projeto;
executar tarefas de adaptação do Microsoft Project às suas
necessidades específicas.

Métodos: Pedagogia baseada na metodologia hands on em que
cada participante terá computador para experienciar os temas
abordados e desenvolver exercícios práticos propostos.
Plano pedagógico com alternância entre exposições e exercícios
práticos individuais.
Análise e discussão de situações específicas apresentadas pelos
participantes.

Este curso permite-lhe estruturar a preparação, planeamento e gestão de um projeto através do Microsoft Project, definindo um
cronograma de atividades e uma alocação efetiva de recursos.

Programa

Introduzir o Microsoft Project como ferramenta de gestão de projetos

Iniciar um projeto.
Definição das opções.
Criação e alteração de calendários.
Abertura de um novo projeto.

Definir as atividades de um projeto

Criação de atividades; Hierarquia das atividades (WBS).
Atividades sumário; Visualização e alteração dos níveis de hierarquia.
Criação de milestones.
Tipos de atividades; Unidades de tempo; Duração das atividades.

Criar a estrutura de um projeto através de um referencial de cronograma e relação de atividades

Relações de dependência entre atividades; Formas de criar as relações de dependência; Tipos de relações de dependência.
Outras características de uma relação de dependência.

Alocar e definir os recursos

Recursos do projeto.
Tipos de recursos.
Criação de um recurso.
Parametrização e calendário de um recurso.
Formas de alocação de um recurso.
Afetação de recursos em função do tipo de atividade.
Duração vs. Trabalho; Afetação a tempo parcial; Sobrecarga de recursos.



Aprofundar as características de uma atividade

Definição de prioridades; Criação de restrições de datas.
Introdução de notas e anexos; Criação de uma atividade recorrente.

Aprofundar as características de um recurso

Definição da sua disponibilidade.
Criação de tabelas de custos.
Introdução de notas e anexos.

Caracterizar opções avançadas na gestão de custos e recursos

Criação e Aplicação de diferentes tabelas de custos.
Aplicação de Work Contours.
Definição e aplicação de overtime.
Criação de custos fixos numa atividade; Afetação de recursos de custo fixo.

Visualizar o projeto e introduzir os gráficos de Gantt

Aplicação e formatação de outras views.
Aplicação e formatação de outras tables.
Aplicação de filtros.
Definição e ordenação de grupos.
Visualizar gráficos de Gantt e opções disponíveis.
Personalização da escala de tempo.
Formatação de grelhas.
Criação e alteração de tipos de barras e de texto.
Opções de impressão.

Analisar a alocação de recursos

O Resource Usage e o Resource Graph; Identificação de sobrecargas; Personalização das vistas.
Acrescentar informação às vistas.
Opções de formatação.

Resolver problemas de sobrecarga de recursos

Considerações sobre o nivelamento de recursos.
Definição de parâmetros para o nivelamento.
Aplicação e anulação do nivelamento.
Análise na vista de Detail Gantt.

Introduzir métodos de acompanhamento de um projeto

O Tracking Gantt; Criação de uma Baseline e de planos interinos.
Atualização dos dados do projeto; Atualização dos dados de uma atividade;
Criação de uma interrupção no projeto.

Criar relatórios no Microsoft Project

Tipos de relatórios.
Visualização, paginação e impressão.
Criação de relatórios personalizados.

Exportar e analisar dados noutras aplicações

Criação e aplicação de mapas de exportação.
Exportação dos dados para o Excel.

Introduzir métodos de planeamento com múltiplos projetos

Projetos e subprojetos.



Inserir um projeto noutro.
Relações de dependência interprojeto.

Partilhar recursos

Criação de uma pool de recursos.
Atualização da pool de recursos.
Análise consolidada de todos os projetos que partilham a pool.
Considerações adicionais.

Pontos Fortes

Um estudo de caso permite a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.
Suporte, por parte do formador, da utilização da ferramenta Microsoft Project face às necessidades reais dos participantes.
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OFFICE 365 - UTILIZADOR
Maximize a utilização da plataforma colaborativa da Microsoft

Duração: 1 dia

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Qualquer pessoa que use ou deseje descobrir os
serviços on-line da plataforma colaborativa do Microsoft Office 365.

Referência: 1238

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Utilizar as várias ferramentas e serviços oferecidos pelo
Office 365, a plataforma on-line colaborativa da Microsoft.

Métodos: Pedagogia baseada na metodologia hands on em que
cada participante terá computador para experienciar os temas
abordados e desenvolver exercícios práticos propostos;
Plano pedagógico com alternância entre exposições e exercícios
práticos individuais;
Análise e discussão de situações específicas apresentadas pelos
participantes.

Partilhe e modifique documentos online, aceda aos seus e-mails, contatos e agenda a partir de qualquer lugar, organize reuniões
remotamente, converse, utilizando um PC, um tablet ou um Smartphone ... Tudo isso, num ambiente seguro!

Todos estes serviços fazem parte do Office 365, a plataforma online colaborativa da Microsoft. Esta solução atraente para pequenas
empresas também atende às necessidades específicas de empresas de médio e grande porte. Descubra as ferramentas e serviços
oferecidos pelo Office 365.

Programa

Introdução ao Office 365

Visão geral das diferentes ofertas oferecidas pela Microsoft.

Utilizar o Outlook Web App

Aceder aos emails.
Gerir e partilhar contatos, tarefas, agenda.

Utilizar o Skype for Business

Alterar o seu indicador de presença.
Comunicar através de mensagens instantâneas.
Enviar ficheiros.
Fazer chamadas de áudio e vídeo para um ou mais participantes.
Partilhar um documento on-line, um programa, o quadro branco.
Planear, organizar ou participar numa reunião on-line.

Utilizar o Office Online

Criar e editar documentos online: Excel, Word, PowerPoint ou OneNote.
Partilhar arquivos, pastas.
Coeditar documentos.

Descobrir outras ferramentas de colaboração

Yammer.
Teams.
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OneDrive.
Sway, Planner, Video, ...

Pontos Fortes

 Visão geral, prática e abrangente do Office 365: fornece uma visão geral dos serviços e ferramentas disponíveis no Office 365
para a empresa e seus colaboradores.
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MICROSOFT FLOW
Automatizar fluxos de processos e tarefas

Duração: 1 dia

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Profissionais que necessitem de automatizar tarefas
repetitivas tirando partido das ferramentas coloborativas
existentes no office 365.

Referência: 1258

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Criar fluxos para automatizar processos de negócio;
Criar fluxos utilizando templates já existentes;
Alterar e adaptar fluxos existentes

Métodos: Recurso aos métodos expositivos e demonstrativo;
Apresentação de cenários com base em casos reais;
Realização de exercícios.

Saiba como criar e automatizar fluxos de processos e tarefa através do Microsoft Flow,
permitindo-lhe aumentar a sua produtividade diária e gerir eficazmente a informação atualmente “dispersa” emvárias apps e
plataformas.

Programa

Introdução ao Microsoft Flow

Automatização de Tarefas

Integrar diversos programas com Microsoft Flow

Criar fluxos com recurso a templates

Criar fluxos do “zero”

Exercícios de aplicação prática



POWER PIVOT
Criar modelos de dados, estabelecer relações e criar cálculos no Excel

Duração: 1 dia

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Profissionais que utilizem o Excel no seu dia a dia e
necessitem de ultrapassar as limitações associadas ao volume de
dados e à necessidade de conjugar informação de origem
diferenciada.

Referência: 1261

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Aceder a diferentes origens de dados;
Criar um modelo de dados;
Estabelecer relações entre tabelas provenientes de diferentes
origens de dados;
Criar fórmulas com Dax;
Criar pivot tables e pivot charts.

Métodos: Recurso aos métodos expositivos e demonstrativo;
Apresentação de cenários com base em casos reais;
Realização de exercícios.

Saiba como melhorar a analise de dados existentes e criar modelos de dados através de uma
simples folha de Excel.

Programa

Introdução ao Power Pivot

Aceder a diferentes origens de dados

Criar um modelo de dados

Definir relações;

Introdução ao DAX

Criação de Pivot Data

Filtrar dados com slicers

Exercícios de aplicação prática
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Datas e cidades – Referência: 1261

Lisboa

05 Dec - 05 Dec 2019



MICROSOFT POWERPOINT
Produzir e organizar conteúdos para uma apresentação de elevado impacto

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Utilizadores do Microsoft Office que pretendem
dominar as funcionalidades disponíveis no Microsoft PowerPoint.

Referência: 221

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:produzir e organizar conteúdos em diapositivos de
forma eficaz;
conhecer as operações de adaptação e modificação de conteúdos
através das funcionalidades disponíveis no PowerPoint;
conceber apresentações utilizando funcionalidades mais avançadas
disponíveis.

Métodos: Pedagogia baseada na metodologia hands on em que
cada participante terá computador para experienciar os temas
abordados e desenvolver exercícios práticos propostos.
Plano pedagógico com alternância entre exposições e exercícios
práticos individuais.
Conceção de um projeto individual baseado na produção uma
apresentação diferenciadora e de elevado impacto.

Este curso permite-lhe adquirir conhecimentos para uma utilização avançada das principais funcionalidades do Microsoft PowerPoint.

Programa

Introduzir o ambiente de trabalho do Microsoft PowerPoint

Descrever e personalizar a interface da aplicação.
Novo sistema de ficheiros.
Como obter ajuda.

Criar e organizar a apresentação

Inserir, repor e eliminar diapositivos.
Reutilizar diapositivos.
Inserir diapositivos a partir de destaques do Word.
Modificar o esquema de diapositivos.
Aplicar temas e estilos de fundo; Personalizar temas.
Adicionar cabeçalho e rodapé.
Modificar modelos globais de diapositivos, folhetos e notas.
Introduzir notas de orador.
Organizar os diapositivos nas vistas de destaques e organização de diapositivos.
Selecionar, mover, copiar e eliminar diapositivos.
Ocultar diapositivos.

Produzir operações sobre texto e sobre objetos

Operações sobre texto:
selecionar, mover e copiar texto;
marcas e numeração;
maiúsculas/minúsculas;
espaçamento entre linhas e parágrafos;
ortografia; dicionário; sinónimos.
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Operações sobre objetos:
inserir e editar formas, imagens e caixas de texto;
selecionar, mover, copiar, dimensionar, alinhar, distribuir, rodar, agrupar e desagrupar objetos;
modificar a ordem entre os objetos;
introduzir texto num objeto;
criar e personalizar tabelas.

Conhecer formas de conceber o documento “Apresentação” destinado à assistência

Cabeçalho e rodapé.
Esquema de impressão.
Imprimir; opções de impressão.
Imprimir diapositivos ocultos.
Exportar diapositivos para o Word.

Apreender funcionalidades de apresentação de diapositivos

Definir a transição entre diapositivos.
Animar texto e objetos.
Definir tempos de transição.
Configurar apresentação.
Proceder à apresentação.
Navegar entre diapositivos.
Visualizar diapositivos ocultos.
Desenhar durante a apresentação.
Ler e tomar notas durante a apresentação.

Introduzir funcionalidades avançadas e de multimédia nas apresentações

Conceber botões de ação.
Ligar apresentações e introduzir hiperligações.
Ligar a folhas e gráficos do Excel.
Inserir filmes numa apresentação.
Trabalhar com sons.
Gravar do Ecrã.
Considerar efeitos nas apresentações.
Personalizar o PowerPoint.

Pontos Fortes

Formação baseada em casos práticos
Utilização de ferramentas avançadas e pouco conhecidas da aplicação.




