
 

O Microsoft Visio é um aplicativo do pacote Office desenvolvido para 

criação de diagramas que podem ser ampliados e manipulados com facilidade. O 

Visio pode ser utilizado para gerar diagramas de diversos tipos, como 

organogramas, fluxogramas, gráficos, modelagem de dados, diagramas 

de redes, plantas baixas, instalações e circuitos elétricos, cartazes, etc. O Visio na 

versão 2010 está mais completo, com mais recursos e completamente integrado 

com os outros aplicativos do pacote Office - inclusive com o Microsoft Project, que 

oferecia somente a integração de gráficos com o Excel. 

A grande vantagem do Visio é que por ele ser mais um aplicativo do Pacote Office, a 

forma de trabalhar com o Microsoft Visio é a padrão dos aplicativos Office, ou seja, 

totalmente fácil de nos adaptarmos e intuitiva. Em outras palavras, se você já 

está habituado com o PowerPoint, com o Word ou com o Excel, você não vai ter 

maiores dificuldades com o Visio. Por isso, a carga horária deste curso, de 9 horas, é 

mais do que suficiente: são feitos mais de uma dezena de exercícios com foco nas 

funcionalidades específicas do aplicativo.  

Os principais tópicos explorados no curso de Microsoft Visio da CompuClass são:  

► Formas de trabalho, Categorias e Modelos  

► Trabalhando com Formas, Tipos de Formas  

► Formas Unidimensionais X Bidimensionais  

► Alça de Controle e Formatação de Formas  

► Estênceis Padrão e Personalizados  

► Definindo Dados em Formas  

► Conectando Formas - propriedades e recursos dos conectores  

► Posicionando e Agrupando Formas  

► Trabalhando com Linhas Guia  

► Conectando Formas a uma Base de Dados externa  

► Utilizando Dados Vinculados nas Formas  

► Configurando a Atualização dos Dados  

► Criando e Editando Gráficos de Dados  

► Utilizando Modelos  

► Elaborando Organogramas  

► Elaborando Fluxogramas  

► Modelagem de Dados no Visio  

► Obtendo um diagrama através de uma Base de Dados  

► Criando um diagrama de dados através do SQL Server  

► Construindo um diagrama de rede  

► Trabalhando com plantas baixas 

 ►   A quem se destina 

 
Este curso é dirigido a quem quer 
aprender a criar diagramas no Microsft 
Visio (Organogramas, Fluxogramas, 
Diagramas de Rede, etc) 
 

►   Pré-requisitos 
 

Bons conhecimentos de Windows (curso 

básico). Desejável ter bons conheci-

mentos de Word ou PowerPoint 

 

►   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. 

 

►   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 6 horas de laboratório. O 

laboratório é um horário para os alunos 

tirarem 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. 

 

►   Obs.: 

 

 
 

 

 

 
 


