Atitus na
Feitech

Com estande próprio, nossa instituição esteve presente na 1ª edição da
Feira de Inovação, Tecnologia, Negócios e Geração de Conteúdo (Feitech).
A iniciativa foi uma importante oportunidade para as startups parceiras
do Ecossistema Atitus, além de negócios ligados à IES, apresentarem o
trabalho desenvolvido na área da tecnologia e inovação.
O público presente pôde tirar dúvidas sobre a instituição, conversar com os
professores e também interagir com a experiência em vídeo 360º.
A feira foi promovida pela ACISA e aconteceu no Gran Palazzo dos dias 1º a
4 de setembro, em Passo Fundo.

Ecossistema
Atitus
Enquanto instituição de ensino superior, a Atitus acredita que a inovação
é capaz de transformar e impulsionar carreiras, negócios e a própria
sociedade.
Por isso, apoiamos e estimulamos todas as iniciativas que disseminem
práticas, projetos e comportamentos inovadores e empreendedores.
Por meio do Ecossistema Atitus, fomentamos e compartilhamos
experiências e soluções em inovação para diferentes públicos.

Startups e
Empresas Parceiras
O estande da Atitus na Feitech contou com a apresentação de startups e iniciativas que atuam com
inovação e buscam a tecnologia para aprimorar seus projetos e negócios. Conheça quem esteve por lá:

Hawk Engenharia e Tecnologia

Apresentação de vídeo institucional e
detalhamento sobre projetos de canteiros
inteligentes e os benefícios para os clientes
na área da construção civil.

Alfa Realidade Virtual

Especializada em produzir imersões em
realidade virtual e tours virtuais para projetos
de arquitetura, construção civil, entre outros,
levou à feira a experiência dos óculos de
realidade virtual.

Hi Sign

Destaque para plataforma que junta as
facilidades e a segurança da assinatura
digital na gestão de documentos, modelos e
processos.

Iscan Radiologia

Hi Order

Demonstração de escâner
intra-oral, que facilita e
promove maior eficiência
e qualidade na entrega
de resultados na área de
moldagem e aquisição de
imagens de ortodontia
digital.

Prestação de serviço
personalizado aos
clientes, ao diagnosticar
necessidades e adequações
à lei com recursos humanos
e tecnológicos.

WhyDea
Missão Criativa

Instalação de um de seus
produtos, que busca ativar
a criatividade das crianças
e desenvolver o foco,
concentração e persistência.

Apresentação da plataforma
Insight, linha de serviços
para pessoas físicas que
buscam tirar suas ideias
do papel e validar essas
hipóteses, trazendo mais
segurança na tomada de
decisão do cliente.

Conheça o Ecossistema Atitus

Nossa participação na
Feitech 2022 foi incrível!
Confira alguns depoimentos de quem passou pelo nosso estande:

Busco o curso de Administração e no
estande da Atitus pude conhecer um
pouco sobre a graduação e conversar
com algumas professoras. O estande
estava muito bonito e bem organizado,
assim como a feira, com assuntos
interessantes para o futuro.”
Eduardo Casanova
Aluno do IESTA – Marau

Trabalhamos na área da construção
civil e nosso nicho de mercado são
canteiros inteligentes, digitais, onde
utilizamos ferramentas e tecnologias
integradas que melhoram não só
a comunicação, mas também a
produtividade, redução de custos. O
espaço que a Atitus nos disponibilizou
foi de muita valia e parabenizamos
a instituição pelo belo estande no
evento.”
Marco Antônio Matos
CEO da Hawk Engenharia e
Tecnologia / Egresso da Atitus

É enriquecedor participarmos de uma
aula da matéria de Inovação, dentro da
Feitech e no estande da Atitus. Tudo
hoje em dia é inovação e se atualiza e
a feira em si traz o que não achamos
em qualquer lugar, onde aprendemos
com diferentes pessoas, ideias e
negócios.”
Gabriel Gonçalves
Aluno de Enfermagem da Atitus

Em cada estande temos muitas
novidades, o que nos instiga muito.
A feira foi muito legal, ao trazer
inovações da área de tecnologia. A
Atitus também compartilha ações
de inovação, com um estande muito
interessante.”
Pedro Alves
Aluno do Senai – RS

A experiência de fazer um vídeo em
360º no estande da Atitus foi muito
legal, é uma memória para ter com os
amigos. Gostei muito do estande e do
que foi apresentado.”
Janaína
Aluna do Cecy Leite Costa –
Passo Fundo

Apresentamos no estande da
Atitus, nossa tecnologia na área de
moldagem e de aquisição de imagens
de ortodontia digital, por meio de
um scanner de alta tecnologia, o que
melhora a precisão dos resultados.
E, na Feitech, podemos demonstrar
como isso funciona, unindo tecnologia
e inovação também na Odontologia.”
Vinícius Guarienti
Professor da Atitus e sócio da Iscan

Saiba mais sobre a
participação da Atitus na
Feitech 2022 acessando
nosso site atitus.edu.br.

Nos siga nas redes sociais:

