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EDITAL 

Programa Embaixadores Ibmec 2023 

Edital nº 01/2023 de 13 de fevereiro de 2023. 

 

O Ibmec anuncia que estarão abertas no período de 23 de fevereiro a 03 de março de 2023 

as inscrições para o programa Embaixadores Ibmec 2023. 

 

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 de 

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 2023, o candidato deve: 

- Estar regularmente matriculado em um curso da graduação Ibmec; 

- Ter disponibilidade para participar das atividades propostas. 

- Ser aprovado pelo coordenador de curso, coordenação geral e direção da unidade. 

- Podem participar os alunos matriculados nos cursos de 8 semestres: os alunos que estejam 

entre o 2º semestre até o 6º semestre. Para os cursos de 10º semestres: os alunos estejam 

entre o 2º semestre até um 8º semestre de seu curso. 
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III. DA INSCRIÇÃO 

 

1. As inscrições serão realizadas no período 23 de fevereiro a 03 de março de 2023, através do 

formulário eletrônico. 

 

2. O estudante deverá preencher formulário eletrônico https://forms.office.com/r/U3fV4LL40i 

Disponibilizado pelo setor CASA, que vai receber as inscrições e dará andamento no processo de 

seleção.  

 

IV. DA SELEÇÃO 

1. A coordenação acadêmica do Ibmec e área da CASA farão suas recomendações positivas para 

participação dos alunos com base no perfil apresentado pelo estudante durante seu período 

acadêmico na instituição.  

2. Os nomes indicados serão apresentados a coordenação geral e diretoria para aprovação. 

 

V. DOS IMPEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

1. Possuir pendências junto à IES (Secretaria, Biblioteca, Financeiro etc.) ou estar em situação 

escolar sub judice. 

3. Ter sofrido punições disciplinares na IES. 

 

VI. 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, High School e Marketing institucional. 

6. Participar das reuniões quando solicitado. 
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VII. DOS BENEFÍCIOS  

 

1. 30 (trinta) horas complementares a serem computados no final do programa ao aluno 

selecionado; 

2. Os embaixadores Ibmec poderão usufruir de mentoria exclusiva e personalizado com a nossa 

supervisora de Carreiras, de acordo com a sua necessidade de desenvolvimento pessoal e 

profissional.   

3. Certificado de participação e kit Ibmec. 

 

 

VIII. DAS VAGAS 

1. Serão disponibilizadas 10 vagas, distribuídas conforme tabela abaixo: 

 

CURSO VAGAS 

ADMINISTRAÇÃO 4 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS  3 

DIREITO 2 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 1 

 

 

IX. DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

 

1. A participação dos alunos no programa apresentado nesse edital, será de Fevereiro de 2023 

a Dezembro de 2023, podendo ser prorrogada mediante solicitação da Instituição e devido 

aceite do estudante. 

 

X. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1.  Não há vínculo empregatício de qualquer natureza em relação as atividades praticadas 

neste edital. 

2. Os casos não previstos neste edital serão submetidos à direção geral, para análise e 

definição. 
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XI. DO CRONOGRAMA 

 

DESCRIÇÃO DATAS 

Período de Inscrição e divulgação do processo 

seletivo (online) 
23/02/2023 a 03/02/2023 

Período de Seleção 06/03/2023 a 07/03/2023 

Entrevistas  08/03/2023 

Divulgação do Resultado 09/03/2023 

Assinatura do Termo de Compromisso 10/03/2023 

Início das Atividades 13/03/2023 

 

 

Atenciosamente, 

 

Carla Gonçalves 

Gerente Geral  

 

Alinne Thompson 

Supervisora de Suporte ao aluno 

 

Erica Fregonesi Domingues 

Psicóloga de Suporte ao aluno 

 


