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A Asserti e o APL TI Marília promovem em parceria com a Softex o Workshop “Linhas de Financiamento, 
Ações e Programas para o setor de TI”, que acontecerá no dia 3 de outubro de 2017, às 9h na sede da 
associação, localizada no Campus do Univem. 

A Softex disponibilizou dois profissionais para apresentarem seus programas de ampliação da competitivi-
dade das empresas do setor de TI e para realizarem o atendimento individual das empresas interessadas. 

O evento será dividido em dois períodos, sendo que, no primeiro os profissionais da Softex apresentarão 
os programas e benefícios oferecidos às empresas, bem como destacarão as fontes de fomento e financi-
amento disponíveis para Inovação Tecnológica. E no segundo período os profissionais atenderão as em-
presaspara compartilhar conhecimentos, além de levantar questões e soluções para viabilizar a obtenção 
de fomentos e participação em editais. 

As inscrições para palestra e os agendamentos para atendimento individual podem ser feitos na secretari-
a da Asserti localizada no campus do Univem , sala 111, por e-mail assertimarilia@gmail.com ou pelo 
telefone (14) 2105-0800 ramal: 354. 

O evento é gratuito. Vagas limitadas.   

Assert i ,  Un ivem e  C itec-M ar í l i a  pr omovem,  no  d ia  26  de  setembr o  de  2017,  
a  inaug ur açã o  do  Innov aSpace  Cowork ing   

Dia 26 de setembro de 2017, às 9h,  acontece a inauguração do InnovaSpace Coworking, ambiente de 
trabalho rotativo e compartilhado, com escritórios e sala de reunião à disposição sob demanda, localizado 
no Campus do Univem. 

O  InnovaSpace Coworking nasceu de uma iniciativa do Presidente da Asserti, Elvis Fusco, que promoveu 
a aproximação da Universidade Gestora do Citec-Marília com o Seprosp (sindicato das empresas de TI do 
Estado de São Paulo) para construção de um verdadeiro ecossistema de geração de conexões empresari-
ais, com objetivo de fomentar o setor de TI e  estimular o empreendedorismo num ambiente favorável a 
criação e implementação de ideias inovadoras e novos negócios. 

Além do ambiente  executivo o InnovaSpace possui um espaço de descompressão com jogos, espaço 
fitness e área de  café coletivo, o que acrescenta um toque de informalidade ao charme do ambiente.  

Segundo Elvis Fusco “a dinâmica do coworking traz vantagens como a diminuição de gastos para o em-
preendedor e elimina as distrações e o isolamento do home office, gerando maior produtividade, intera-
ção, colaboração e networking.  O InnovaSpace foi planejado para atender à todo tipo de empreendedor, 
desde o freelancer até startups e empresas tradicionais e conservadoras que enviam seus colaboradores 
para períodos de imersão nesse universo, com intuito de que ele retorne à empresa com novas percep-
ções, ideias e soluções.” 

Survey - pesquisa de demandas 
das empresas associadas 
 
Não deixem de responder ao questionário 
de mapeamento de demandas relevantes 
para as empresas, enviado rela secretaria 
da Asserti. 

A c e s s e m  o  l i n k :  h t t p s : / /
pt.surveymonkey.com/r/MQZTWPM 

Outros assuntos podem ser incluídos 
nessa pesquisa, nos ajude a atender as 
necessidades de sua empresa, entre em 
contato por meio do email:              
assertimarilia@gmail.com. 


