
CURSO DE EXTENSÃO
INTRODUÇÃO AO

BUSINESS INTELLIGENCE



OBJETIVOS

O curso tem como objetivos introduzir os conceitos e a compreensão dos aspectos 

deste tipo de solução, explicando que o Business Intelligence é muito mais do que 

apenas um sistema ou buscar informações nas suas bases de dados. E, também, 

capacitar o aluno em análise de problemas empresariais com emprego de soluções 

analíticas baseadas em data Discovery. 

PÚBLICO-ALVO

Profissionais que estão em busca de conhecimento sobre novas ferramentas para a 

tomada de decisão em suas atividades.

INTRODUÇÃO AO BUSINESS INTELLIGENCE

Hoje, mais do que nunca, o mercado pede por profissionais que conheçam os 

conceitos de Business Intelligence, bem como suas ferramentas. E este curso 

proporciona ao aluno o entendimento em:

(1) conceito de Business Intelligence;

(2) as etapas de um projeto de BI;

(3) conceito de modelagem de dados, dimensional;

(4) abordagem ETL (Extração, Transformação e Carga de Dados);

(5) princípios básicos de SQL para extração de banco;

(6) fatores de sucesso de um projeto de BI;

(7) princípios básicos da visualização de dados;

(8) análise self-service de dados, através da criação de soluções multidimensionais, 

utilizando o MicroStrategy Desktop com foco em Business Intelligence (BI).



DOCENTE

Marcel S. Magalhães

Pós-graduado em Gestão Empresarial pela Uniasselvi e Bacharel em Sistemas de 

Informações pela Faculdades Barddal, e é MicroStrategy Certified Project Design.

Sócio da G2M Consulting, atua com projetos de Business Intelligence em grandes 

empresas dos mais variados segmentos.

MODALIDADE

Online.

DISCIPLINAS

.: 1.1 Conceito de Business Intelligence

.: 1.2. Diferença entre sistemas transacionais e analíticos

.: 1.3. Arquitetura de um projeto

.: 1.4 Planejamento da informação

.: 1.5. Tipos de modelos dimensionais

.: 1.6. ETL (arquivos e base de dados com SQL básico)

.: 1.7 Desenvolvimento de projeto utilizando MicroStrategy Desktop



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO 

Valor: R$90,00
20% de desconto para ex-alunos da faculdade
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