
 
 

O Microsoft PowerPoint é um aplicativo integrante do pacote Office 

utilizado para criar apresentações. Após a conclusão deste curso o aluno 

poderá criar apresentações com uma aparência realmente profissional, 

que podem ser exibidas no monitor de um computador, através de 

projetores (tipo Data Show) e até podem ser impressas em papel comum 

ou transparências para serem apresentadas por meio de retroprojetores. 

Durante o curso, são exploradas dezenas de ferramentas para montar 

apresentações com fotos, gráficos, sons, filmes, tabelas, diagramas e 

organogramas, efeitos de transição e animação, etc. 

O aluno também aprenderá a trabalhar com ferramentas de desenho, 

AutoFormas, Clip-art, WordArt, planos de fundo, modelos, slides mestres, 

esquemas de cores, botões de ação, hyperlinks e todas as opções 

disponíveis no PowerPoint - além de diversas opções de formatação de 

texto. 

O curso é 100% prático, sempre um aluno por computador, e baseado 

em uma série de exercícios preparados para cada etapa. O aluno 

também recebe uma apostila com muitas explicações, exemplos e mais 

de 300 imagens para demonstrar na prática como funciona o Microsoft 

PowerPoint. Essa apostila contém todo o curso por escrito e muitos outros 

recursos adicionais que não são tratados em aula, mas que podem 

posteriormente ser úteis.  

Venha conferir! 

 ►   A quem se destina 

 

Este curso é dirigido a quem  quer aprender a 

criar apresentações profissionais. 

 

►   Pré-requisitos 
 

Bons conhecimentos de: Windows. Desejável: 

bons conhecimentos de Word e Excel (curso 

básico). 

 

►   Laboratório 
 

Além das 9 horas de aula tradicional, 100% 

práticas, sempre um aluno por micro, com o 

instrutor utilizando um projetor para também 

fazer e demonstrar os exercícios, os alunos 

têm direito a mais 6h de laboratório. O 

laboratório é um horário para os alunos tira-

rem suas dúvidas com o professor de plantão 

e se necessário treinar seus conhecimentos. 

Para quem preferir, a CompuClass também 

oferece suporte técnico por email - informe-

se com o nosso atendimento. 
 

►   Instrutores 
 

Todos os nossos instrutores têm mais de 

3.000hs de experiência e têm certificações 

oficiais Microsoft como: MCAS - Microsoft 

Certified Application Specialist, MCP - 

Microsoft Certified Professional e outras. 

 

►   Obs.: 

 

 

 
 


