SÉRIE DE TREINAMENTOS
JANEIRO – JUNHO 2019

TRE INA ME NTO INTE NSIVO
C O M S O L M U LT I P H Y S I C S ®
Este treinamento presencial de 2 dias, propicia uma
introdução intensiva ao fluxo de trabalho e às principais
características do COMSOL Multiphysics®, através de
uma combinação de exercícios práticos, apresentações e
tutoriais. Este curso é um pré-requisito recomendado para
todos os cursos específicos.
12 e 13 de Fevereiro de 2019

TRE INA ME NTO INTE NSIVO COMSOL
M U LT I P H Y S I C S ® O N L I N E
Este treinamento online distribuído em 5 dias, propicia
uma introdução intensiva ao fluxo de trabalho e às
principais características do COMSOL Multiphysics®,
através de uma combinação de exercícios práticos,
apresentações e tutoriais. Este curso é um pré-requisito
recomendado para todos os cursos específicos. O
conteúdo do curso online representa 1 dia de treinamento.
18 a 22 de Março de 2019

MECÂNICA ESTRUTURAL
Aprenda a realizar análises estruturais com o COMSOL
Multiphysics®, o Structural Mechanics Module e o
Nonlinear Structural Materials Module neste treinamento
presencial de 1 dia. Os tópicos incluem análise estrutural
de materiais lineares e não-lineares, vibrações e mecânica
de contato.
14 de Fevereiro de 2019

TRANSFERÊNCIA DE CALOR
Aprenda a simular transferência de calor com o
COMSOL Multiphysics® e o Heat Transfer Module neste
treinamento presencial de 1 dia. Os tópicos incluem
condução, convecção, radiação e mudança de fase.
15 de Fevereiro de 2019

Aprimore suas habilidades em modelagem ao
participar de um curso de treinamento COMSOL.
Aprenda a configurar modelos multifísicos
com eficiência através de uma combinação de
atividades práticas e expositivas realizadas por
nossa equipe de instrutores experientes.
VALORES
Os cursos de treinamento têm a duração mínima de um
dia. O material que será utilizado durante o treinamento e
*alimentação, estão inclusos no valor do mesmo.
*Somente para cursos presenciais.
1 dia: R$ 1.495,00 por pessoa

(mais 16,62% de impostos)

2 dias: R$2.990,00 por pessoa

(mais 16,62% de impostos)

Para informações sobre descontos acadêmicos, por
favor, entre em contato.

CONTATO
info@br.comsol.com
(41) 3156 9100
LOCAL:
Edifício World Bussines
Av. Cândido de Abreu 776 sala 1601
Curitiba, PR

