
 
 

REGULAMENTO DA CAMPANHA “EMBAIXADORES DA EDUCAÇÃO” 

NOVEMBRO DE 2019 
 

1. Apresentação 

A campanha “EMBAIXADORES DA EDUCAÇÃO” é uma ação promocional da Faculdade 
Batista de Minas Gerais – FBMG que promove e recompensa as indicações de candidatos 
e alunos no ingresso de curso superior na Instituição. 
 

2. Participantes 

A campanha é um benefício que aberta a todos, de modo geral sendo Coordenador, 
Professor, Alunos, Não Alunos, Colaboradores, Funcionários, Comerciantes, Familiar de 
Alunos. 
Ao indicar um possível Aluno da FBMG, o chamado EMBAIXADOR DA EDUCAÇÃO, 
responsável pela indicação deste contato, ganha pontos de acordo com o curso que sua 
indicação se MATRICULAR, após a aprovação no processo seletivo, pré-definido e de 
acordo com a pontuação, tem benefício em dinheiro pago em Espécie ou Abatimento 
de Mensalidade (Em caso de aluno) opcional. 
 

3. Passo a Passo 

a) Acesse https://forms.gle/kVS8KKhZ1D1bYRZy8 

b) Cadastre-se como Embaixador; 

c) Receba as mídias disponíveis de divulgação (mídias sociais, flyers, cartazes); 

d) Repasse a amigos e conhecidos as mídias, tal como divulgue em redes sociais com o 

seu nome como embaixador; 

e) Todo o material de divulgação Digital deverá, obrigatoriamente, ser divulgado nas 

redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram) do Embaixador 

Indicador, e marcar 3 pessoas em mídias sociais (Facebook, Instagram e Twitter). 

Importante:  

* Só serão consideradas as indicações registradas através do Formulário oficial da 

campanha “EMBAIXADORES DA EDUCAÇÃO”, disponível através do link 

https://forms.gle/kVS8KKhZ1D1bYRZy8, também disponível na página principal do site da 

FBMG  – www.fbmg.edu.br; 

Para ter validade, as indicações e o indicador, devem ser registradas antes do 

fechamento do contrato; 

* Todos os dados solicitados devem ser preenchidos corretamente para a identificação 

de quem está indicando e do indicado. Essas informações serão usadas para a 

apuração da premiação e do desconto.  

https://forms.gle/kVS8KKhZ1D1bYRZy8
https://forms.gle/kVS8KKhZ1D1bYRZy8


* Caso seja verificada alguma inconsistência nos dados, a indicação é automaticamente 

desconsiderada; 

* Cada indicado deverá seguir o Processo Seletivo de acordo com o seu meio de 

ingresso (Vestibular, Obtenção de Novo Título ou prova de Proficiência); 

* São válidas indicações apenas para novos contratos. Alterações contratuais, aumento 

número de empresas bem como inclusão de módulos no sistema não serão 

consideradas. 

4. Prêmios 

Os prêmios serão de escolha do Embaixador Indicador, de acordo com a somatória dos 
pontos das suas indicações em respectivos cursos e, após a aprovação do Processo 
Seletivo.  
Não é permitido a transferência de Pontos de um Indicador não aluno para um indicador 
aluno, afim de abater em parcelas do curso. O indicador sempre poderá escolher qual 
prêmio, entre os disponíveis, deseja ganhar caso a indicação seja bem sucedida. 

 

O Embaixador que faz a indicação pode ser uma pessoa física ou jurídica, ou seja, caso 
um funcionário de uma empresa parceira FBMG ou do Grupo IPEMIG tenha feito a 
indicação, ele ganha o prêmio. Sempre serão considerados os dados especificados no 
formulário de indicação. Não será possível realizar nenhuma alteração após o 
preenchimento do formulário. 
A pontuação será trocada em até 45 dias de Março/2020 em diante, após a assinatura 
do contrato do indicado. A FBMG enviará um e-mail para que o cliente saiba que ganhou 
os prêmios. 
 

5. Desconto promocional 
A partir de Novembro de 2019, o regulamento que especifica os descontos da campanha 
“EMBAIXADORES DA EDUCAÇÃO” foi alterado conforme a tabela abaixo: 

 

Indicação de alunos que tiveram suas matrículas pagas:  

Curso Integral Modalidade Pontos  

Teologia EAD 300  

Administração Presencial 600  

Ciências Contábeis Presencial 600  

Direito Presencial 800  

Processos Gerenciais Presencial 600  

Teologia Presencial 600  

    

Resgate de pontos:   70% 

Curso Integral Modalidade 
Pontos que valem 1 

mensalidade 
Troca dos pontos em Dinheiro - 

Março/20 

Teologia EAD 300  R$                                105,00  

Administração Presencial 600  R$                                210,00 

Ciências Contábeis Presencial 600  R$                                210,00 

Direito Presencial 800  R$                                273,00 

Processos Gerenciais Presencial 600  R$                                210,00 

Teologia Presencial 600  R$                                210,00 



 

 

Ou seja, o Embaixador da Educação que fizer a indicação bem-sucedida (matrícula 
concretizada) receberá o respectivo desconto percentual no valor da sua mensalidade 
negociados a partir de Março/2020 ou receberá em espécie a quantia em até 45 dias. 
 
Importante: As trocas dos pontos serão feitas mediante marcação prévia da FBMG com 
o Embaixador Indicador.  
O Embaixador Indicador que for aluno da FBMG e que optar por abatimento nas 
mensalidades, agendará com o Setor Financeiro da FBMG uma negociação de 
abatimento nas parcelas e em quantas parcelas. 
 
Quaisquer dúvidas, sugestões e observações sobre a campanha, entrar em contato 
através do email embaixadordaeducacao@fbmg.edu.br   
Na FBMG, além de contribuir para o desenvolvimento das pessoas, você e ganha 
prêmios! 
 
Obrigado! 
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