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THE ACADEMY BY DHI
Atividades de treinamento e compartilhamento de conhecimentos no mundo inteiro

NOSSAS ÁREAS DE EXPERTISE • Aquicultura e agricultura
• Energia
• Mudanças climáticas
• Ambientes costeiros e marítimos
• Água superficial e subterrânea
• Águas urbanas
• Indústria
• Meio ambiente e ecossistemas
• Segurança de produtos e risco ambiental

TREINAMENTO E 
COMPARTILHAMENTO DE 

CONHECIMENTOS

• Treinamentos na utilização das ferramentas de modelagem MIKE POWERED by DHI
• Treinamentos na utilização de sistemas customizados de apoio à tomada de 

decisões
• Cursos temáticos em todas nossas áreas de expertise
• Compartilhamento de conhecimentos por meio de eventos: conferências, seminários, 

oficinas e encontros de grupos de usuários
• Divulgação de publicações sobre nossos projetos de pesquisa e divulgação de 

diretrizes
• Atividades de orientação conjunta em cursos de mestrado/doutorado, além de 

parcerias com universidades e suporte às mesmas
• Jogos sérios

Para enfrentar os desafios nos ambientes aquáticos é essencial ter conhecimento. É por isso que nos esforçamos 
constantemente para progredir com nossos conhecimentos tornando-os globalmente acessíveis. Com isso, ajudamos 
pessoas no mundo inteiro a solucionarem seus desafios específicos em ambientes aquáticos.
A THE ACADEMY by DHI trata justamente da construção e do compartilhamento de conhecimentos. Com nossas 
atividades de desenvolvimento de habilidades e fortalecimento de capacidades, garantimos que você esteja qualificado 
para encontrar e aplicar as soluções apropriadas para seus desafios específicos. Compartilhamos os resultados de 
nossas atividades de pesquisa e desenvolvimento e envolvemos você para compartilhar experiências.
Por meio de THE ACADEMY, convidamos você a participar de nossas atividades. Estas incluem a disseminação 
pública de informações e tecnologias, parcerias com universidades e suporte às mesmas, Encontros de Grupos de 
Usuários MIKE POWERED by DHI, bem como atividades e eventos globais de treinamento.



CURSOS & EVENTOS

Oferecidos em todo o mundo, nossos cursos de capacitação lhe 
permitem solucionar com eficiência seus desafios únicos relacionados à 
água

Os cursos MIKE POWERED BY DHI são focados em habilidades práticas 
e exercícios, ensinando os participantes a usufruir ao máximo de nossos 
softwares. Estes cursos também permitem compreender o poder das 
ferramentas MIKE para construir sistemas de suporte à tomada de decisão. 

Os cursos Temáticos englobam uma ampla gama de tópicos atuais 
em todas nossas áreas de conhecimento, como adaptação à mudanças 
climáticas ou gestão integrada de recursos hídricos. Eles permitem aos 
participantes aplicar conceitos e princípios de suporte à decisão em todos 
os processos de um projeto. 

Thematic courses embrace a range of current topics in all our areas of 
expertise, such as climate change adaptation or integrated water resources 
management. They allow you to apply concepts, applications and decision 
support principles to the entire business process.

Os encontros de usuários MIKE POWERED BY DHI oferecem uma 
oportunidade singular de aprender sobre aplicações reais, novidades de 
software e de compartilhar conhecimentos e experiências com usuários de 
software, modeladores da DHI e colegas. 

Nossos seminários, workshops, mesas redondas e conferências 
temáticas agregam diversos pontos de vista para combinar princípios de 
tomada de decisão e conceitos de diversos temas em nossas áreas de 
expertise. Tais eventos são tipicamente organizados com a colaboração de 
pesquisadores e profissionais. 

Sessões de treinamento são tipicamente oferecidas em conjunto com 
nossos eventos.

NOSSAS OFERTAS DE TREINAMENTO E FORTALECIMENTO DE 
CAPACIDADES
Todos os anos, organizamos centenas de cursos com milhares 
de profissionais participando e aprendendo.  Os cursos variam 
desde oficinas temáticas e de fortalecimento de capacidades, até 
treinamentos na utilização de ferramentas específicas de software.
Nossos pacotes de treinamento têm diversos formatos, podendo 
durar alguns dias ou até meses. São projetados para atender às suas 
necessidades e desafios específicos — seja você um gestor de água, 
um engenheiro ou outro profissional. Alguns dos nossos projetos de 
desenvolvimento de capacidades incluem grandes componentes de 
treinamento e atividades de treinamento em serviço.

CONTRIBUIMOS PARA O AVANÇO DOS CONHECIMENTOS NO 
MUNDO INTEIRO
Temos mais de 200 instrutores ao redor do mundo — são profissionais 
experientes, dos quais muitos são peritos internacionais reconhecidos 
em seus campos específicos. 
Nossos instrutores possuem conhecimento aprofundado dos 
mercados e das regulamentações locais. Fornecem treinamento 
customizado às suas necessidades e ajudam você a desenvolver 
habilidades e fortalecer a sua expertise, no seu idioma e onde você 
precisar. 
Você sempre tem um orientador de confiança à sua disposição.

NOSSOS PARCEIROS DA ACADEMIA
Trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros no 
mundo inteiro. 
A THE ACADEMY coopera com universidades e outros instituições do 
conhecimento para estabelecer uma grande rede de parceiros fontes 
de conhecimentos.
Pacotes especiais de treinamentos são organizados para 
universidades e instituições de pesquisa. Também lecionamos em 
universidades.
Mestrandos e doutorandos do mundo inteiro nos procuram para obter 
experiência prática e para escrever suas dissertações e teses com a 
nossa orientação.  

NOSSOS CLIENTES
Os participantes de nossos cursos incluem:
• agências governamentais
• autoridades regionais e locais de água
• instituições de pesquisa e universidades
• empresas de consultoria em engenharia
• entidades profissionais e empresas de engenharia
• companhias de água em contextos urbanos
• autoridades costeiras e de portos

FAZER A DIFERENÇA - MELHORE SEUS CONHECIMENTOS E HABILIDADES
Desenvolvemos e organizamos pacotes de formação e facilitamos o acesso aos resultados de pesquisas, fóruns com 
especialistas, redes, parcerias e tecnologia.

Contacte-nos: theacademybydhi@dhigroup.com
Para informações adicionais, visite: www.theacademybydhi.com
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