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Apresentação
O curso “VBA – MÓDULO 2” é parte integrante do curso “Excel para Especialistas”
Neste módulo, o aluno ingressará no mundo “VBA – Visual Basic for Applications”. É um módulo
fundamental para quem irá trabalhar com o VBA no Excel.
O aluno aprenderá como referenciar arquivos, planilhas e células corretamente utilizando a hierarquia dos
objetos, propriedades importantes como “Activecell”, “Cell, “Range”, como criar e declarar variáveis
públicas e privadas, além de descobrir como utilizar a propriedade “WorksheetFunction”, cujo objetivo é
conseguir utilizar todas as fórmulas que estão na biblioteca do Excel no VBA. Por exemplo, conseguir somar
o resultado das vendas de uma determinada classificação de produto utilizando a fórmula sumifs, porém,
totalmente dentro do VBA.
Também será ensinado como utilizar o “loop”, “for next”, que são estruturas de repetição. Por exemplo,
você quer corrigir o nome de todas as células que terminam com o sinal “.” durante a importação de um
arquivo? Para isso, você precisará contar quantas células estão preenchidas e executar um loop de correção
em todas as células.
Por fim, o aluno conseguirá criar um formulário que interaja com a planilha. Formulários são telas de um
sistema que permite ao usuário incluir / editar informações dentro das planilhas, sem necessariamente,
acessar a planilha. Durante o curso será ensinado, por exemplo, como criar um formulário para cadastrar
uma venda dentro de uma tabela de registros de vendas, incluindo, nome do produto, quantidade, valor
unitário, etc.
Se você já trabalha com macros ou até mesmo já conhece algo de VBA e quer aprimorar seus
conhecimentos para corrigir possíveis erros durante a depuração de um código, então, este curso é para
você.
Todo o conteúdo está adaptado para as 3 últimas versões do Excel: 2007, 2010 e 2013. Ou seja, durante as
aulas, o professor explica como realizar as tarefas nas três versões do Excel (quando há diferenças).
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Objetivo





Ao término do curso, o aluno será capaz de:
 Editar uma macro
 Utilizar fórmulas da biblioteca de fórmulas do Excel diretamente no VBA
Entender como trabalhar com variáveis
Utilizar estruturas de repetição como loop e for next
Criar formulários que interajam com as planilhas utilizando o VBA

Metodologia
Os assuntos são apresentados em vídeos aulas de curta duração de
aproximadamente 5 a 10 minutos cada. Os cursos foram gravados ao
vivo e posteriormente editados para passar a impressão de que o
aluno está dentro de uma sala de aula, conversando com o professor. Durante
as aulas, o professor indica para abrir determinados arquivos, pede ao aluno para
resolver os exercícios que já estão previstos nos arquivos e posteriormente,
corrige cada um dos exercícios, explicando detalhadamente cada um dos
assuntos.
Se você tiver dúvidas durante o curso, você poderá utilizar nosso chat para enviar
suas perguntas diretamente ao professor!

Conteúdo Programático
Capítulos e Aulas
ESPECIALISTAS
09 - VBA
01 - Módulo VBA Introdução
02 - Objeto propriedades e metodos
03 - Descobrindo nome das ações
04 - Selecionando uma célula
05 - Selecionando Intervalo
06 - Selecionando Nomes
07 - Selecionando com Cells
08 - Selecionando Intervalo com Cells
09 - Activecell
10 - Selection
11 - Verificação Imediata
12 - Activecell x Range
13 - Alterar valores das células
14 - Variáveis
15 - Declaração de Variáveis
16 - Declaração de Variáveis Publicas
17 - Aplication worksheetfunction
18 - Offset
19 - Loop
20 - For Next
21 - Elaborar Formulário
22 - Adicionando Botões
23 - Automatizando o nome do Fabricante
24 - Calculando o Valor Total
25 - Botão Cadastrar
26 - Finalizando o formulário
Duração Total

Duração
2h57m53s
0h07m32s
0h09m33s
0h02m38s
0h05m10s
0h07m59s
0h03m08s
0h04m38s
0h04m05s
0h04m07s
0h02m42s
0h02m49s
0h04m43s
0h06m37s
0h07m27s
0h09m03s
0h06m06s
0h10m17s
0h03m34s
0h12m36s
0h12m14s
0h04m38s
0h10m50s
0h09m20s
0h02m35s
0h10m47s
0h12m45s
2h57m53s
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