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Seja você um profissional experiente ou um novato em programação 

para Windows, o Visual Basic lhe oferece um conjunto completo de 

ferramentas para simplificar o desenvolvimento rápido de aplicativos. 

Então, na verdade, o que é o Visual Basic? A parte “Visual” refere-se 

ao método usado para criar a interface gráfica com o usuário (GUI - 

Graphical User Interface). Em vez de escrever muitas linhas de código para 

descrever a aparência e a localização de elementos da interface, você simplesmente coloca objetos 

pré-montados em seus lugares na tela.  

A parte “Basic” refere-se à linguagem BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code), 

uma linguagem usada por mais programadores que qualquer outra linguagem na história da 

computação. Os iniciantes podem criar aplicativos úteis aprendendo apenas algumas das palavras-

chave, ainda que a sofisticação da linguagem permita aos profissionais obter qualquer resultado que 

possa ser obtido usando qualquer linguagem de programação para Windows. 

 

Ficha Técnica 

 

Carga horária média: 25 horas 

Pré-requisitos: O aluno precisa conhecer o Windows e fazer o curso de Lógica de Programação e 

conhecer o conteúdo do primeiro e do segundo módulo do curso de Visual Basic. 

A quem se destina: O Módulo III destina-se às pessoas que terminaram seus estudos em Visual 

Basic e desejam colocar em prática seus conhecimentos, desenvolvendo um sistema de gerenciamento 

passo a passo. 

Objetivo: Todo tipo de empresa utiliza um sistema feito em computador que auxilia na administração 

e organização de seus serviços. Uma vídeo locadora, por exemplo, usa um programa que controla as 
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informações de todos os clientes, fitas e locações realizadas, algo que se fosse feito manualmente 

exigiria muito mais tempo da pessoa responsável. O curso de Visual Basic, em seu Módulo III ensina a 

desenvolver um programa deste tipo, permitindo assim a criação de um sistema que trabalha em 

ambiente gráfico e que facilita bastante o trabalho do usuário final. 

Técnicas didáticas: 1 apostila. 

 

Conteúdo do curso: 

 

O Módulo III foi desenvolvido em uma sequência lógica. O aluno, que já deve possuir 

conhecimentos em Visual Basic, irá primeiro desenvolver a aplicação mentalmente, analisando e 

projetando o sistema, e em seguida, inicia criando os vários formulários do curso. Ele desenvolverá os 

formulários utilizando os conhecimentos adquiridos durante todo o curso de Visual Basic. Ao final da 

apostila, o aluno terá em mãos um sistema de gerenciamento de Banco de Dados, no estilo Locadora, 

pronto e compilado! Assim, consideramos o Módulo III como um complemento final para o aluno do 

curso de VB. 
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