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Curso de Visio

Sobre o curso
O Visio é uma ferramenta da Microsoft para criação de diagramas. O software é bastante flexível em suas ferramentas e
permite a criação de vários tipos de diagramas, como organogramas, fluxogramas, diagramas de rede, plantas baixas, entre
outros.
Nesse curso o aluno conhecerá todos os principais recursos da ferramenta a partir de exemplos práticos de diagramas
profissionais. A ideia do treinamento é juntar diversas ferramentas para criar diagramas incríveis e inteligentes.

Carga horária

Pré-Requisitos

12 horas

*carga horária personalizável

Conhecimentos básicos em utilização do Windows (ou
outros sistemas operacionais).

Público Alvo

Metodologia

Profissionais que conheçam pouco ou quase nada da
ferramenta ou até profissionais que gostariam de
aprofundar seus conhecimentos e criar diagramas de
sucesso.

Curso totalmente prático, o instrutor estará o tempo
todo desenvolvendo os exercícios juntamente com o
aluno e esclarecendo todas as dúvidas.
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Principais Conceitos: O curso se inicia abordando os principais conceitos da ferramenta, conhecendo os
principais componentes de tela, os modos de visualização, guias e grupos.
Componente de Tela: Serão abordados os componentes da tela principais do Word: Faixa de Opções, Barra de
Título, Menu de Acesso Rápido, Menu Arquivo, Barra de Status, Zoom, entre outros.
Modelos: A ferramenta possui uma variedade de modelos prontos e disponíveis para modificação que podem
ser utilizados como base para novos projetos.
Diagramas: Com o Visio é possível criar diagramas de diferentes tipos e em diferentes formatos: diagramas
básicos, diagramas dinâmicas, diagramas de rede, entre outros.
Fluxograma: Os fluxogramas também são um importante elemento da ferramenta, podemos criar, por
exemplos fluxogramas básicos ou multifuncionais.
Organogramas: Os organogramas são importantes aliados na compreensão da hierarquia de uma empresa.
Com o Visio os organogramas podem ser criados e personalizados de acordo com as necessidades.
Organograma Automático: A ferramenta permite a importação de dados externos (Access, Excel, TXT, etc.)
para criação de organogramas de formas automatizada.
Formas: As formas são os componentes elementares dos documentos criados no Visio, é possível manipulá-las,
conectá-las e formatá-las em diversos modos.
Cronogramas: A criação de calendários no Visio também pode ser feita do zero ou a partir da importação de
compromissos pelo Outlook.
Plantas: Apesar do Visio não ser direcionado para a projeção em Engenharia Civil, pode-se criar plantas baixas
com utilização de camadas de projeção. Essas plantas são ainda compatíveis com o AutoCAD.
Configuração e Impressão: Após a conclusão do seu trabalho é importante prepara-lo para a impressão.
Aprenda como realizar as configurações corretas para obter o melhor resultado.
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Material Didático
O curso conta com um material didático de ponta, que será entregue aos alunos no dia do treinamento.

Certificado
Serão conferidos certificados de conclusão aos alunos participantes de 75% das aulas.

Instrutores
Todos os nossos instrutores e consultores possuem certificações Microsoft, como Microsoft Office Specialist, Expert,
Trainer, Professional, entre outras. Possuem também, bagagem de mercado e mais de 4.000 horas de treinamentos
ministrados.

