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CITec-Marília
promove o 3º Café
com
Empreendedor
que traz parceria
com a Asserti e
proporciona
mentoria para
as empresas
associadas
DESTAQUE: PARCERIA ASSERTI E CITEC-MARILIA MENTORING
Parceria entre Asserti e CITec-Marília será
apresentada
no
3º
Café
com
Empreendedor
O CITEC-Marília lançará no dia 15 de agosto o
Citec-Marília Mentoring, programa de mentoria
nas áreas de tecnologia, finanças, contabilidade,
jurídica, inovação, negócios e marketing para as
empresas instaladas no ambientes de inovação do
Univem e o CITec-Marília Summit 2018 para o 2º
semestre, com uma nova programação de
palestras
de
conteúdo
estratégico
para
empreendedores e startups.
Durante o evento será também anunciada a
parceria com a Asserti para estender as mentorias
do
CITec-Marília
Mentoring
às
empresas
associadas.

O evento acontece entre os dias 03 a 06 de
setembro e tem como objetivo proporcionar o
intercâmbio de conhecimento tecnológico entre
profissionais,
estudantes,
professores,
empresários e pesquisadores da área de TI, por
meio de palestras, que visam evidenciar
aspectos multidisciplinares, bem como, a
atualização técnica de seus participantes, a
partir dos minicursos oferecidos.
Como nas outras edições a XI Semana de TI
disponibilizará o Recruting Semanati 2018,
espaço destinado a empresas para exporem seus
produtos e serviços e realizar o recrutamento de
alunos e profissionais, sendo que as empresas
associadas da Asserti poderão participar do
evento como parceiras, adquirindo uma das
cotas de patrocínio com desconto diferenciado.

Segundo o presidente da Diretoria Executiva da
Asserti, Elvis Fusco, “ empreender não é uma
tarefa simples, a mentoria é uma troca de
experiências na qual o mentor auxilia um
profissional menos experiente a desenvolver suas
habilidades e a escolher o melhor caminho para
construção de seu negócio”.

Labs, formado pela Universidade de negócios de
Harvard e com ampla experiência no mercado
global.

Estiveram presentes empresas associadas à
PODE ESCREVER
UMA
LINHAGregorato
AQUI
Asserti.
Segundo
Robinson
“empreender é um desafio, um exercício diário
de aprendizado. O treinamento abordou os
conceitos práticos de Startup para criação de um
MVP – Minimum Viable Product e o progresso de
aceleração com growth Hacking”.

Novas Empresas Associadas

As mentorias serão gratuitas, as empresas
interessadas poderão fazer os agendamentos com
os mentores por meio da secretaria do CITecMarília.

As empresas interessadas nessa parceria devem
entrar em contato com a secretaria da Asserti
pelo e-mail assertimarilia@gmail.com ou pelo
telefone (14) 2105-0874.

XI Semana de Tecnologia da Informação

Empreender Competitivo realiza 1º
Treinamento

A XI Semana de Tecnologia da Informação é um
evento promovido pelos cursos de Bacharelado
em Ciência da Computação e em Sistemas de
Informação e pelo COMPSI – Computing and
Information Systems Research Lab do UNIVEM
em parceria com a ASSERTI e o CITec-Marília.

NESTA EDIÇÃO: EMPREENDER COMPETITIVO

Aconteceu no dia 4 de agosto o primeiro
treinamento do Projeto Empreender Competitivo
da ACIM em parceria com o Sebrae e com apoio
da Asserti e do APL TI Marília, projeto com foco
no aprimoramento e capacitação das empresas
de TI, com Igla Generoso da empresa Global

Consultoria em Tecnologia da Informação,
Geoprocessamento e Gestão de Negócios
Marília/SP

Marketplace de Serviços de Drones
Marília/SP

