CURSO DE EXCEL VBA EM VÍDEO
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Sobre o Curso
Curso de Programação VBA para EXCEL -

Dentro desse pacote estão os famosos

O Visual Basic for Applications (VBA) é

aplicativos Office (Word, Excel, Power

uma implementação do Visual Basic da Mi-

Point, Access, etc)

crosoft incorporada em todos os programas

Através das ferramentas do VBA para

do Microsoft Office.

Excel é possível desenvolver aplicações e

Carga Horária
12 Horas

Conteúdo Programático

JHONNY LOPES
ESCOLHI ACREDITAR

DO BÁSICO AO AVANÇADO

acrescentar diversas funcionalidades as
planilhas do Excel.

sistema de cadastro de clientes e produtos, nessa
aula aprenderemos sobre como programar uma

Aula 01 - Utilizando o gravador de macro, criando

tela de LOGIN e SENHA, como remover os itens

nossa primeira Macro relativa e absoluta, utilizando

do Excel, tornando o sistema visualmente Indepen-

o Editor Avançado de Macro e explorando o

dente, validação de dados, desabilitar o botão

Código gerado pela macro, Criação de uma Calcu-

fechar do formulário etc.

ladora com as 04 operações básicas (Adição, Sub-

Aula 08 - Continuação da aula 07, comando fechar

tração, Multiplicação e divisão) - apenas como de-

janela + evento Workbook_Open.

monstrativo.

Aula 09 - Conclusão da Primeira Parte do sistema

Aula 02 - Revisão de algumas fórmulas avançadas

criado a partir da aula 06.

no Excel, Criação da tabela base para nosso proje-

Aula 10 - Início de um Projeto de Questionário,

to em VBA

(vamos Explorar as propriedades dos objetos em

Aula 03 - Formatação Básica do Texto Através do

um user form como, Visible, Enabled, caption etc.).

VBA

Aula 11 - Conclusão do Projeto da aula 10.

Aula 04 - Atribuir Macro em Botão na Planilha.

Aula 12 - Finalização na planilha do projeto inicia-

Aula 05 - Iniciando a construção de nosso sistema

do na Aula 2, como prometido na aula 2, nessa

base para este curso, um sistema em VBA, utili-

aula definiremos um limite de crédito mensal para

zando formulário para criação das telas de cadas-

cada Cliente comprar fiado, e quando esse limite

tro de clientes e produtos, vamos desenhar e

for excedido o Excel nos avisará no momento da

começar a programar o formulário. Recursos uti-

compra.

lizados nesta aula UserForm, Range, xlup, sheets

Aula 13 - Vamos Aprimorar o sistema finalizado na

etc.

aula 09, vamos criar uma tela de pesquisa, utilizan-

Aula 06 - Apresentação do sistema completo, con-

do a estrutura de Do Until …loop.

tinuação da aula 5, vamos aprender recursos

Aula 14 - Vamos fazer mais um ajuste no sistema,

como: comando offset, range, sheets, clear,

vamos inserir um código para atualização na

msgbox etc.

página de pesquisa, utilizando o recurso Do While

Aula 07- Continuação do desenvolvimento do

… Loop.

