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Asserti participa do Connect ACIM 2019 

A Asserti esteve presente nos 2 dias do Connect 
Acim (19 e 20 de agosto), evento de alto nível que 
trouxe profissionais conceituados para tratar de 
assuntos como empreendodorismo e inovação. 

Além de 9 palestras distribuídas entre os dias de 
programação, o evento contou com o Connect 
Startup que  premiou as três melhores startups de 
base tecnológica, Pedfarma, Projectlar e Appsei 
com prêmios em dinheiro e a alocação gratuita  no 
InnovaSpace Coworking do Univem por 1 ano para as  
empresas participantes. 

Durante o evento o presidente executivo da Asserti, 
Elvis Fusco, liderou o painel de debates sobre a 
tecnologia blockchain e investimentos em 
criptomoedas. 

 

O evento contou com cerca de 2000 participantes, 
sendo considerado o maior evento de 
empreendedorismo de Marília e região. 

Programa Universidade Asserti promove 
Curso de Criação e Desenvolvimento de 
Projetos  

Em parceria com o Centro Paula Souza, a Asserti 
inseriu na grade currícular do Programa 

Universidade Asserti, o Curso de Criação e 
Desenvolvimento de Projetos. 

Ministrado por Larissa Chadi, agente de inovação do 
Centro Paula Souza, o curso durou 5 dias e teve 
como objetivo auxiliar os participantes  a 
desenvolver suas capacidades criativas com foco na 
inovação  e no empreendedorismo. 

Para Elvis Fusco, presidente executivo da Asserti, 
“a educação empreendedora estimula os jovens a 
ter ideias cada vez mais criativas e inovadoras, 
além de despertar o comprometimento, a 
autoconfiança e a persistência. Características 
essenciais para ter sucesso no mercado de TI”. 

 

Os encontros presenciais tiveram duração diária de 
4 horas, as oficinas basearam-se na metodologia 
Sprint e Design Thinking e prepararam os alunos 
para apresentação de seus projetos no formato 
Pitch. 

Empresas Associadas da Asserti 
participam do Startup Summit 

As startups DEVUP e FOR YOU, associadas da 
Asserti, participaram da 2ª edição do Startup 
Summit, evento  sobre  ecossistemas de  inovação e  

empreendedorismo que  aconteceu nos dias 15 e 16 
de agosto em Florianópolis/SC.                                       

 

A Asserti como associação  que tem por missão 
difundir a cultura da inovação e 
empreendedorismo, contemplou as referidas 
startups com os convites para participarem do 
evento gratuitamente.  

Segundo Elvis Fusco, presidente executivo da 
Asserti, “esse tipo de evento é muito importante, 
pois o conhecimento multidisciplinar que é gerado 
contribui para impulsionar os participantes em suas 
trajetórias de empreendedorismo”. 

Asserti apoia do Bauru Innovation Day 
2019 

Dia 29 de agosto aconteceu a segunda edição do 
Bauru Inovation Day, evento sobre Tecnologia e 
Inovação com foco no empreendedorismo.  

O evento reuniu cerca de 500 pessoas de diversos 
setores econômicos de Bauru além de autoridades 
públicas e entidades parcerias trazendo uma ampla 
discussão sobre inovação e empreendedorirsmo. 

Segundo Tiago Amôr, diretor da representação 
regional da Asserti em Bauru, “o evento teve como 
objetivo principal conectar entidades, agentes do 
poder público, empreendedores, empresários e  
profissionais para  fomentar novos negócios e gerar 
um ecossitema de inovação.” 
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