
 
 

EDITAL 

Programa Embaixadores Ibmec 2022.2 

EDITAL Nº 01/2022 DE 11 DE JULHO DE 2022 

 

O Ibmec anuncia que estarão abertas no período de 11 de julho a 12 de agosto de 2022 as 

inscrições para o programa Embaixadores Ibmec 2022.2. 

 

 

I. DO PROGRAMA 

1. Os embaixadores Ibmec são estudantes selecionados para manter relacionamento próximo e 

positivo com outros alunos, em especial os calouros e possíveis futuros estudantes, com objetivo 

que evidenciar sua experiência positiva no Ibmec e as especificidades dos cursos aos quais fazem 

parte. 

2. Como: 

- Integrar veteranos, calouros e possíveis futuros alunos; 

- Incentivar o protagonismo dos alunos;  

- Ampliar a atuação e a quantidade de alunos embaixadores; 

- Facilitar a adaptação dos calouros no Ibmec; 

- Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico dos calouros; 

- Dar visibilidade ao Ibmec por meio da voz do aluno; 

- Entre outros. 

 

 

II. DA ELEGIBILIDADE 

1. Para participar do Programa Embaixadores Ibmec 2022.2, o candidato deve: 

- Estar regularmente matriculado em um curso da graduação Ibmec; 

- Ter disponibilidade para participar das atividades propostas. 

 

 

III. DA INSCRIÇÃO 

1. As inscrições serão realizadas no período de 11 de julho a 12 de agosto de 2021, através do 

formulário anexo ou indicação por professores. 

a. O estudante deverá preencher formulário anexado ao edital e enviar à CASA, sob os cuidados da 

Supervisora de Atendimento ao aluno.  

 

 

 



 
 
IV. DA SELEÇÃO 

1. A coordenação acadêmica Ibmec e professores indicados farão suas recomendações 

positivas para participação dos alunos com base no perfil apresentado pelo estudante em 

sala de aula.  

 

 

V. DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES DO EMBAIXADOR 

1. Acolhimento ao calouro; 

2. Apresentação da instituição de maneira geral;  

3. Dar orientações sobre questões burocráticas e administrativas quando necessário;  

4. Dar dicas sobre adaptação e estudos; 

5. Participar dos eventos e atividades indicadas pelas áreas: Carreiras, CASA, CEI, 

Coordenação Acadêmica e Marketing institucional. 

 

 

VI. DOS BENEFÍCIOS  

1. Pontos PEX convertidos pela tabela previamente definida pela instituição; 

2. Os embaixadores Ibmec podem ser recomendados a alguns professores participantes e à 

equipe do Ibmec Carreiras como mentees e poderão usufruir de 4 sessões de mentoria 

relacionadas ao seu desenvolvimento profissional. A sessão de mentoria consiste em uma 

conversa estruturada com base nos objetivos do estudante que deve ser relacionado a sua 

trajetória profissional e objetivos de carreira. A duração da sessão da sessão é de 

aproximadamente 30 min; 

3. Kit exclusivo Ibmec. 

 

VII. DAS VAGAS 

1. Serão disponibilizadas 30 vagas, distribuídas conforme tabela abaixo: 

 

CURSO VAGAS 

ADMINISTRAÇÃO 5 

ARQUITETURA 2 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 3  

CIÊNCIAS ECONÔMICAS  5 

DIREITO 3 

ENGENHARIA CIVIL 2 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 3 

ENGENHARIA MECÂNICA 1 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 3 



 
 
 

VIII. DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

1. A participação dos alunos no programa apresentado nesse edital, será de 16 de agosto de 

2022 a 31 de julho de 2023, podendo ser prorrogada mediante solicitação da Instituição e 

devido aceite do estudante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME: 

MATRÍCULA: 

CURSO: 

CELULAR: 

E-MAIL: 

Descreva o que o Ibmec representa para você. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Descreva sua experiência dentro do Ibmec, citando programas ou atividades que já participou. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Por que deseja participar do programa Embaixadores? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Qual a sua disponibilidade para o programa Embaixadores? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


