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PROGRAMA DE 
EMBAIXADORES

QS LATIN AMERICA 
UNIVERSITY 
RANKING

A Unicamp foi reconhecida como a 5° melhor universidade da 
América Latina pelo QS Latin America University Rankings em 
2021, e uma importante informação exigida pelo ranking tem base 
nas informações dos empregadores e ex-alunos. Para contribuir e 
melhorar a reputação da Unicamp, você pode responder este 
formulário e então participar, no 1° semestre de 2022, da QS 
Academic/Employer Survey. O formulário ficará aberto até 30/07/21.
Quer saber mais? O Rodrigo Lanna, responsável na Unicamp, pode 
te ajudar! +55 19 99732-0772.

Visando maior diversidade, representatividade e uma 
comunicação mais efetiva com alunos e professores de 
diferentes área da Unicamp, criamos o Programa de Embaixadores, 
um programa de 6 meses que irá selecionar até 30 alunos de 
graduação para serem responsáveis por representar o Patronos 
dentro da comunidade da Unicamp, divulgar nossos conteúdos e 
mapear oportunidades de novos projetos. Os embaixadores serão 
beneficiados com atividades exclusivas, como palestras e 
treinamentos, descontos com empresas parceiras e possibilidade de 
ideação de projeto com o Patronos.
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O Edital Decola Extras Patronos será o nosso primeiro edital de 
apoio financeiro, voltado ao incentivo de projetos e iniciativas 
de organizações extracurriculares e atividades de extensão 
da Unicamp. A expectativa é apoiar projetos de impacto e 
desenvolvimento em temáticas sociais, culturais, ambientais, 
esportivas, tecnológicas e de inovação, contribuindo também com 
o oferecimento de oficinas de capacitação dos membros das 
organizações sobre marketing, finanças, gestão de projetos, e 
criando uma rede de troca de conhecimento entre as 
organizações participantes. 

O apoio financeiro será de até R$ 25 mil, distribuídos entre as 
organizações contempladas.

DOAÇÕES CAPTADAS
Atualmente temos 161 doadores de 20 cursos diferentes, com a seguinte distribuição:
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