
duração 
16 horas 
 
datas de realização 
a definir 

 
 
Horário 
manhã: 9h00 -13h00 

tarde: 14h00 -18h00   

preço de inscrição 
180€ 
 
este valor inclui: 
documentação (livro da 
formadora) 
certificado de formação 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
descontos 
early bird 20% = 144,00€, para 
quem efetivar (pagar) a 
inscrição até 18 de março ‘18 

 
nota: os descontos não são 
acumuláveis 

 
local de realização 
instalações da UNAVE/UA  
 
 
inscrições e informações 
virginiablopes@ua.pt  
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

Fundamentação 

Após a execução continuada das funcionalidades das folhas de cálculo, o utilizador 
interroga-se sobre a possibilidade de automatizar tarefas e  programar novas 
funcionalidades que respondam mais eficientemente às necessidades específicas de 
cada tratamento de dados. A automatização surge, assim, na sequência natural do 
aprofundamento do conhecimento das funcionalidades das folhas de cálculo. Impõe- 
-se, agora, a  aprendizagem da linguagem de programação Visual Basic for 
Applications (VBA) e do modelo de objetos do Excel para que o utilizador possa 
automatizar as funcionalidades da folha de cálculo, ganhando rapidez, simplicidade, 
eficiência e eficácia no tratamento de dados.  
O Excel 2016 e o VBA constituem uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações 
a que o utilizador recorre para programar novas funções e procedimentos assentes 
noutras já existentes, de modo a criar novas funcionalidades que automatizam tarefas 
ou personalizam soluções. 

Objetivos gerais  

Apresentação da linguagem de programação VBA para automatizar, personalizar e 
estender as funcionalidades do Excel 2016.  

Objetivos específicos  

Recurso à VBA para definir novas funções e procedimentos que, assentando nas 
funcionalidades embutidas do Excel 2016 ,respondem automaticamente às 
necessidades de cada tratamento de dados. 

Destinatários 

Estudantes de cursos do ensino superior para os quais as folhas de cálculo são 
instrumentos auxiliares de métodos quantitativos de várias disciplinas; 
Quadros superiores e intermédios de administração e gestão de organizações 
privadas e públicas de qualquer dimensão; 
Profissionais que pretendam automatizar e estender as funcionalidades do Excel 
através da programação em VBA . 

Metodologia 

Definição de funções e procedimentos de dificuldade crescente que ilustram a  
aplicação do VBA à manipulação dos objetos do Excel para demonstrar 
gradualmente a utilidade da automatização das folhas de cálculo. 

Conteúdos programáticos 

1. Macro instruções 
2. Programação em VBA  

2.1. Noções fundamentais de VBA 
2.1.1. Dados, constantes e variáveis 
2.1.2. Operações de leitura, escrita e atribuição 
2.1.3. Expressões de computação 
2.1.4. Estruturas de controlo 
2.1.5. Estruturas de dados lineares  

2.2. Programação modular em VBA 
2.3.1. Funções e procedimentos 
2.3.2. Invocação de procedimentos e funções 
2.3.3. Passagem de parâmetros 

3. O VBA e o Excel 
3.1. O modelo de objetos do Excel 
3.2. Funções definidas pelo utilizador 
3.3. Programação modular de funções e procedimentos. 
3.3. Programação de respostas a eventos 
3.3. Suplementos do Excel 

Automatização em Excel 2016 



Adelaide Carvalho-Professora auxiliar convidada, na Universidade Aveiro 

PhD in Management Science (Lancaster University), MSc in Computing Scien-
ce (University of London) , Lic. Economia( Universidade do Porto). 

Autora de vários livros de Informática aplicada à Economia e à Gestão 
(www.fca.pt) 

 

 Coordenadora e formadora 

Testemunhos da edição “Formação Representação Gráfica de Excel” 
 
“Excelente formadora, muito compreensiva, empenhada e interessada nas dificuldades dos forman-
dos.” Carlota Brandão (UA) 
   
“Excelente formação. Numa tarde ficámos a conhecer de forma mais aprofundada os segredos que o 
Excel encerra. Desde gráficos complexos em apenas 3 ou 4 cliques à seriação de dados automática, 
tudo se torna mais fácil e "manuseável" quando temos alguém que nos oriente de forma clara e objeti-
va, como foi o caso da  professora Adelaide Carvalho”, Clemente Ferreira  
 
“INCRÍVEL! Com conhecimento profundo do tema, motivadora, otimista e muito acessível.”, Ana Ro-
drigues (ISCAP), in ‘e-EXPECT: Estratégias Pedagógicas Ativas no Ensino Superior’ (2015) 
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