Curso Online de Dashboard Aplicado à Projetos
Vale 10 PDUs

O que é?
Os Dashboards nos permitem resumir em um único painel dinâmico, sincronizado com a base de
dados e apresentá-los de forma rápida e objetiva, em apenas uma única página para que os
gestores possam comparar resultados e tomar decisões, dando a eles uma visão mais acurada e
rápida da situação do projeto.

Objetivo do treinamento
Conhecer conceitos essenciais sobre gráficos e dashboards, aplicando técnicas bem elaboradas
para serem aplicadas nas tabelas. O objetivo principal é levar conhecimento suficiente para
transformar diversos relatórios executados sequencialmente e repetidamente pelos usuários em
um único painel dinâmico, sincronizado com a base de dados.

Público alvo
Este curso é destinado aos Administradores, Diretores, Gerentes, Coordenadores, Supervisores,
Engenheiros, Consultores, Tecnólogos, equipes e demais profissionais envolvidos direta ou
indiretamente com projetos.

Conteúdo programático
•
•
•
•
•
•

Exportação de dados do Microsoft Project
Tabela e gráfico dinâmico
Filtros, Cálculos e SubTotais para:
Funções avançadas
Consolidação de dados
Painel de acompanhamento de projetos (Dashboard)

Material
Este curso também contará com um excelente material, serão 10 horas de aula, com exercícios
de fixação, possibilidade de download das planilhas demonstradas e 90 dias de acesso ao
treinamento.
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Formas de estudo
O curso pode ser feito de forma online, no momento em que desejar, bastando ter acesso a
internet.

Currículo do instrutor
Sergio Torres é especialista em Gerenciamento de Projetos (Pós graduado) pela Universidade
SENAC, na qual ministrou treinamentos e palestras no ano de 2008 e 2009. Desde 2008, ministra
treinamentos como free-lancer de Gerenciamento de Projetos em grandes instituições.
Possui as seguintes certificações:
- PMI-PMP: Project Management Professional;

- ITIL: Information Technology Infrastructure Library;

- PMI/RMP: Risk Management Professional;

- SQMF: Service Quality Management Foundation;

- PRINCE2: Foundation and Practitioner & PRINCE2

- MCITP: Enterprise Project Management with Microsoft

Authorized Trainer;

Office Project Server 2007;

- PRINCE2 Agile Practitioner;

- MCTS: Microsoft Project 2010, Managing Projects;

- P3O: Portfolio, Programme and Project Offices;

- MCTS: Microsoft Project 2013, Managing Projects;

- CI-ASP: Certified Integrator in Agile Service Projects;

- MCT: Microsoft Certified Trainer (09/2008 à 05/2014).

- ASF: Agile Scrum Foundation;

- Master Coach & Master Practitioner em PNL;

- COBIT: Control Objectives for Information and Related
Technology;

Autor do livro Coaching de Alto Impacto – Editora Juruá
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