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Apresentação: 

A informação é um artefato primordial para o processo de tomada de decisão, e em função disso, 
considerada como um dos principais ativos estratégicos de uma organização. 

O processo decisório baseado em evidências é feito por meio do uso de hipóteses, dashboards e 
modelos baseados em dados. 

Um dashboard é a apresentação visual das informações mais relevantes e necessárias para alcançar 
um ou mais objetivos de negócio, consolidadas e ajustadas em uma ou mais telas, para que essas 
informações relevantes, consistentes e úteis sejam monitoradas de forma ágil e utilizadas em 
processos decisórios. 

Uma forma de se organizar, analisar, compartilhar e monitorar as informações do negócio, para 
embasar as decisões é por meio da plataforma Qlik, que integrará todos os dados, não tendo que 
buscar informações em diferentes locais, pois tudo estará ao alcance do gestor de forma mais fácil. 

O curso tem como objetivo capacitar o participante na implementação de Dashboards utilizando as 
ferramentas da plataforma Qlik, a qual permitirá criar análises guiadas e orientadas ao usuário, 
auxiliando na tomada de decisões, a partir de fontes diversas de conhecimento, dados, pessoas e 
ambiente. 

Instrutor: Aurisan Souza de Santana 
Mestre em Sistemas e Computação pelo Instituto Militar de Engenharia (IME/RJ), 
Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
Graduando em Direito pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal (Uniplan), 
Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC – CGU) e, atualmente, Assessor Especial 
do Ministro da CGU. Profo de Banco de Dados e BI em cursos preparatórios para 
concursos públicos. Possui mais de 10 anos de experiência em projetos de Banco de 
Dados e BI, e mais de 15 anos de experiência como docente em Universidades públicas e 
privadas. 



 

 

 

 

 

 

Programa:  

1. Visão Geral 

a. Conceitos de Business Intelligence (BI) e Ciclo de Vida de construção de Dashboards 

b. Data Discovery 

c. Plataforma Qlik (QlikView e Qlik® Sense) 

d. Associative Query Language – AQL 

2. Camada de Apresentação 

a. Objetos de Layout 

b. Propriedades 

c. Listas 

d. Caixa de Estatísticas 

e. Tabelas (Simples e Dinâmica) 

f. Seleção Múltipla 

g. Gráficos (Barras, Linhas, Combinado, Radar, Acelerômetro, Mekko, Dispersão, Pizza, Blocos) 

h. Seleções Atuais 

i. Botões 

j. Objetos de Texto. 

3. Script Básico 

a. Conexões com BD (ODBC e OLE/DB), Planilhas e Flat File 

b. Funções INLINE 

c. Variáveis 

d. Carga de Dados 

e. Geração e Tratamento de Arquivos .QVW, .QVD e .QVF 

f. Mapas 

g. Extensões 

h. Segurança Básica 

i. Tag Cloud  

4. Desenvolvimento de uma aplicação em QlikView e Qlik® Sense 

Público Alvo: profissionais de TI, assessores, gestores e técnicos de organizações públicas, privadas e do terceiro 

setor, nos níveis operacional, tático e estratégico, responsáveis pela implementação de indicadores, dashboards e geração 
de informações para a tomada de decisões em suas organizações.  

Benefícios para os Participantes: o treinamento capacita o participante no desenvolvimento de soluções de BI 

(Business Intelligence), por meio da plataforma Qlik (QlikView e Qlik Sense). A plataforma analítica Qlik é uma das líderes 
do Quadrante Mágico do Gartner. Os benefícios à organização se refletem na possibilidade elaboração de dashboards e 
desenvolvimento de aplicações analíticas. 

Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP). 

Carga Horária: 20 horas 

Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 

Para mais informações, acesse:  

Curso Soluções Analíticas para a Tomada de Decisão com Qlik 

Teoria e Prática 

 

https://ibgp.net.br/cursos/governanca-de-tecnologia-da-informacao/solucoes-analiticas-para-a-tomada-de-decisao-com-qlik-teoria-e-pratica
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