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Asserti
promove
Workshop de
Liderança
de Resultado
em Marília e
em Bauru
ASSERTI PROMOVE CICLO DE WORKSHOP “ LIDERANÇA DE RESULTADO” EM MARÍLIA E BAURU

Asserti promove em Marília e Bauru o
Workshop – Liderança de Resultado

Workshop – Programa de Pesquisa
Inovativa em Pequenas Empresas

A Asserti está promovendo o Workshop - Liderança
de Resultado que acontece nos dias 5 de abril
(sexta-feira) em Bauru em parceria com a Assenag
(Associação
de
Arquitetos,
Engenheiros
e
Agrônomos) e 8 de abril (segunda-feira) em Marília
em paceria com o CITec-Marília e com o Univem.

Acontece no dia 11 de abril no InnovaSpace
Coworking do Univem, em Marília, o Workshop –
PIPE/FAPESP com o Prof. Paulo Noronha da Unesp
de Bauru.

As palestras serão ministrada por Henri Cardim,
CEO na HFC Consultoria & Treinamentos e Coach
especialista em liderança.
O presidente executivo, Sr. Elvis Fusco, explica “a
liderança nem sempre é um caminho natural, muito
embora os profissionais a busquem, muitas vezes
não conseguem exercê-la por não estarem
preparados e não saberem manter um bom
relacionamento interpessoal com a equipe e, ainda
assim, cobrar os resultados pretendidos pelas
empresas”.
O evento tem como proposta melhorar a gestão de
equipes aliando a motivação do líder e dos
colaboradores com a missão, valores e bjetivos da
empresa.
O evento é gratuito e as vagas são limitadas.
As inscrições podem ser feitas nos links abaixo:
http://www.asserti.org/eventos/liderancaresultado-bauru (para o evento em Bauru/SP)
http://www.asserti.org/eventos/liderancaresultado-marilia (para o evento em Marília/SP).
Para mais informações entrar em contato com a
secretária da Asserti pelo telefone (14) 2105-0874
ou pelo e-mail assertimarilia@gmail.com.

A palestra trará o conceito de inovação tecnológica,
a apresentação das potencialidades e possibilidades
de interação Empresa-Universidade-Governo em
especial para as pequenas empresas e identificará
as agências públicas estaduais de financiamento.
Em particular será apresentado o programa PIPE Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas
da FAPESP, indicando os passos para a submissão de
propostas e os critérios de julgamento e aplicação
de recursos.
O evento é gratuito e as vagas são limitadas.
As inscrições podem ser feitas nos links abaixo:

http://www.asserti.org/eventos/workshoppipe-fapesp
Para mais informações entrar em contato com a
secretária da Asserti pelo telefone (14) 2105-0874
ou pelo e-mail assertimarilia@gmail.com.

ASSERTI APOIA CITEC-MARÍLIA SUMMIT 2019

Asserti apoia CITec-Marília Summit 2019
Em 20 de março no Café com Empreendedor
realizado pelo CITec-Marília, com o apoio da
Asserti, foram anunciadas a agenda de palestras
para o primeiro semestre de 2019 e a nova mentoria
na área de coaching.
Para março e abril já estão definidas as datas das
palestras “Marketing: Um admirável mundo novo”,
no dia 27/3 (quarta-feira) e “Métodos para formar
equipes independentes, no dia 10/4 (quarta-feira).

DESTAQUE

Os interessados em participar das palestras devem
fazer
suas
inscrições
no
site:
https://portal.innovaspace.com.br/eventos/.

PODE ESCREVER UMA LINHA AQUI

