
 

 

Regulamento da Campanha Embaixadores da Unifametro 

 

Este regulamento define as regras referente a CAMPANHA EMBAIXADORES 

UNIFAMETRO, que selecionará alunos que desejam atuar como influenciadores digitais 

do Centro Universitário Fametro - Unifametro. 

Todos os candidatos devem enviar suas inscrições ao departamento de marketing da 

instituição e serão avaliados de acordo com os critérios abaixo: 

§1°. Ter capacidade de influenciar o comportamento do público em geral, ser 

comunicativo e ser um usuário assíduo da rede social Instagram; 

§2° Ter disponibilidade para criar conteúdo e participar de eventos, com o intuito de 

despertar o interesse do público em geral nos serviços e/ou atividades da Unifametro; 

§3°. Ter um bom engajamento na rede social acima citada, com o mínimo de 3.000 

seguidores. Outras métricas serão avaliadas pelo departamento de marketing; 

§4°. Para realizar a candidatura, é necessário efetuar a inscrição em 

www.unifametro.edu.br/embaixadores e informar os seguintes dados: 

 

 Nome; 

 E-mail; 

 Whatsapp;  

 Idade; 

 Curso;  

 Unidade de Ensino; 

 Semestre;  

 Link para o perfil público no Instagram; 

 Envio de print das métricas da publicação com maior engajamento no perfil;  

 Vídeo de até um minuto de apresentação do candidato, que aborde a sua relação 

com o curso e com a Unifametro. 

 

1. Regulamento 

a. O período de inscrição ocorre entre os dias 23/04/2021 e 31/05/2021; 

b. Todos os alunos da instituição podem participar do programa, desde que 

regularmente matriculados e devidamente em dia com suas obrigações 

financeiras e acadêmicas; 

c. Caso o perfil seja aprovado, o departamento de marketing da instituição 

entrará em contato com o aluno; 

http://www.unifametro.edu.br/embaixadores


 

d. O programa é válido para todas estudantes de todas as modalidades de 

ensino (Presencial, EAD e Semipresencial) de todas as unidades (Fortaleza, 

Cascavel e Maracanaú); 

e. Serão aprovados 10 (dez) embaixadores por semestre; 

f. O termo de compromisso entre as duas partes será válido pelo período de 6 

(seis) meses, podendo ser prorrogado, por opção da instituição. 

 

2.   Procedimento 

a. O aluno enviará sua candidatura ao departamento de marketing e, caso 

aprovado, assinará um termo de compromisso de Embaixador com a Unifametro; 

b. O Embaixador Unifametro realizará, durante o período de seis meses, uma 

quantidade mínima de conteúdo em seu perfil do Instagram, destacando 

serviços e atividades da instituição. As publicações serão de acordo com os 

briefings desenvolvidos pela equipe do marketing; 

c. A periodicidade das postagens, bem como qualquer outro parâmetro de 

exigência mínima, incluindo metas de interações/engajamento, serão definidos 

antes da firmação do acordo e estarão presentes no termo de compromisso; 

d. O estudante estará disponível, desde de que não atrapalhe o quadro horário 

do seu curso vigente, para cobrir e criar conteúdo para eventos relacionados à 

Unifametro; 

e. Fica a critério do marketing avaliar se o aluno aprovado está seguindo as 

orientações. O embaixador será desligado da função caso infrinja o regulamento 

aqui colocado. O mau uso da marca e ações contrárias à conduta da Unifametro 

também são critérios de desqualificação; 

 

3.   Benefícios  

a. O aluno aprovado pelo departamento de marketing da Unifametro terá direito 

a um desconto de R$ 50,00 (cinquenta reais) no valor da mensalidade do seu 

curso, durante o período em que estiver sendo Embaixador Unifametro, ou seja, 

seis meses; 

b. O desconto é cumulativo com qualquer outra redução que o estudante já tenha 

na mensalidade; 

b. O Embaixador Unifametro terá passe livre em eventos pagos; 

c. O Embaixador Unifametro também receberá kits e brindes da instituição, de 

boas-vindas ao trabalho, e kits de eventos (quando houver). 

 

 


