
APRESEN CON
CEI
TO

DE CAMPANHA



• “Aqui você Faz a diferença”
“Seu Futuro começa hoje”

• “Chega uma hora na vida que a 
gente precisa tomar uma decisão”
“Não tenha mais dúvidas”

• “Aceite o desafio de ser o 
profissional que o mercado procura”

COMU
NICA
ÇÃO

ANTERIOR



ERA A
QUEM

FIMCA?

Mais uma faculdade da concorrência. 

Um leque de opções de cursos, frente 

a um mundo de indecisões. “Fazer a 

diferença” ficava a critério do aluno. 

Ser a diferença também.



O aluno pressionado a tomar uma 

decisão, escolhia uma opção de 

futuro e assumia a responsabilidade 

de fazer a diferença. Sentimentos

de medo, impotência e insegurança.

PER
SO

NA
ANTERIOR



• Nota Máxima na Avaliação do Mec.

• Melhor infraestrutura da região.

• Qualidade de ensino – Desmistificar o 

“pré” conceito de alunos em potencial.

CAM
PA

NHA
ATUAL



Uma faculdade referência em ensino de 

qualidade, com a melhor infraestrutura 

da região. Um dos principais centros de 

inovação e tecnologia que trabalha em 

prol do crescimento do estudante e do 

país. Representa por si só o diferencial, 

o modelo de educação universitária.

FIMCA
QUEM A

QUER
SER?



O aluno decide pela FIMCA porque confia 

que esta é a melhor escolha para seu 

futuro. Sentimentos de credibilidade, 

convicção e segurança.

NO
VA
PERSONA



CONCOR
RÊNCIA

São Lucas: “A Marca do conhecimento.”
Qualidade de ensino



Faro: “Como vai se destacar.”
Desafios do mercado de trabalho

CONCOR
RÊNCIA



Uniron: “Estude mais perto de casa.”
Geolocalização

CONCOR
RÊNCIA



UniNorte: estrutura e facilidades
de acesso (bolsas e descontos)

CONCOR
RÊNCIA



Sapiens: “Nós acreditamos que a
concorrência é para todos.”
Inclusão Social

CONCOR
RÊNCIA



• Ajustar a linguagem de comunicação ao novo 

estudante universitário, que vê na educação não 

só a chance de alcançar um status profissional, 

mas de trabalhar com algo que lhe faça feliz. 

• Na era da revolução digital, o estudante em 

potencial muitas vezes já está empreendendo

e buscar conciliar seu tempo com a educação 

universitária. Soluções em tecnologia são 

necessárias e até obrigatórias. O novo 

universitário é um nativo digital.

FO
CO



OBJE
TIVOS

Há que se convencer que o ensino superior 

ainda é um diferencial e a chancela de 

qualidade de ensino é o alicerce de

construção de uma carreira de valor.

O novo estudante Universitário teme não 

alcançar uma posição no mercado ao fim 

do curso. Em meio a um tsunami digital de 

um período incerto, o aluno teme inclusive 

a extinção de sua profissão.



A FIMCA é uma Universidade que compreende 

as dores do aluno pressionado a decidir sobre 

seu futuro em uma era de avanços desmedidos.

Uma faculdade que entrega excelência, boa 

reputação e credibilidade. Que acompanha e 

apresenta soluções de inovação e tecnologia 

num perfeito compasso com o novo mundo.

• Reconhecimento

• Tradição

• Infraestrutura

• Comprometimento

• Tecnologia e Inovação

INSI
GHTS





OBRI
GADA!


