
FAQ
AGENTES MEDCEL



SOBRE O PROGRAMA

• Posso convidar quem já é aluno Medcel para se tornar um Agente?

Pode sim, qualquer aluno de Medicina que esteja entre o 6º e o 12º semestre pode se tornar um Agente Medcel.

• Precisar ter o número mínimo de Agentes Auxiliares e Agentes Medcel na equipe?

Não, nesse primeiro momento vamos migrar os promotores auxiliares para o programa e o foco é captar Agentes Medcel para completar 

a equipe de 6 pessoas.

• Para entrar no programa preciso receber o convite?

Sim, para entrar no programa é necessário que o Agente Líder da sua universidade te indique em nossa plataforma, assim você receberá 

o e-mail com o convite, mas fique atento, pois o convite tem validade de 5 dias, se dentro nesse prazo você não se cadastrar, você terá 

que solicitar um novo e-mail.

• O Agente Medcel pode deixar o programa e qualquer momento?

Sim, não temos prazo mínimo de programa, para fazer o desligamento deverá avisar o Agente Líder, pois ele irá informar o analista da 

região para inativar os dados dentro do sistema e, em caso de desistência ou desligamento de Agente Auxiliar será inativado o curso. 

• Em qual situação o Agente Medcel é desligado do programa?

Se durante o período de 30 dias não conectar na plataforma para realizar os desafios, o Agente será considerado inativo.



• O que é considerado como post nas redes sociais?

- Artes já prontas da Medcel, que serão encaminhadas pelo Agente Líder;

- Fotos ou vídeos estudando pela nossa plataforma ou com nossos e-books;

- Posts comentando ações e promoções da Medcel

- Posts direcionando para alguma LP ou Trial (experiência de 7 dias gratuitos)

*OBS: Artes de carrossel são consideradas como um único post*

• Em quais redes sociais devo postar para pontuar na atividade?

O Agente Auxiliar e o Agente Medcel, devem realizar os posts no Stories do seu perfil pessoal do Instagram (podendo também postar no 

feed do IG, no Facebook, no WhatsApp em grupos ou stories).

OBS: Caso o perfil do Instagram do Agente seja privado, é necessário que ele siga a página oficial da Medcel (@Medcel), a página oficial 

da Medcel na sua universidade e a página oficial da analista responsável pela sua faculdade.

O Agente líder deverá realizar os posts nos Stories e Feed do Instagram oficial da Medcel na sua universidade, e encaminhar para os 

grupos de WhatsApp dos alunos que estão no público target.

• Tenho um perfil que falo de medicina ou Studygram, posso usar essa rede social para realizar os posts da Medcel?

Pode sim, o importante é compartilhar nosso conteúdo com seu ciclo de amigos e seguidores.

• O Agente Auxiliar não pode postar no perfil pessoal da faculdade no Instagram?

A ideia do programa é aumentar a visibilidade, portanto cada Agente postará em seu perfil pessoal. 



• O Agente auxiliar ganha dinheiro pelas postagens realizadas?

Não, o Agente Auxiliar não ganha dinheiro pelas postagens realizadas, devido ele ter uma bolsa de estudos de um curso Medcel, as

postagens dele vão acumular pontos com a finalidade da manutenção da sua bolsa.

• Como os Agentes Auxiliares e Agentes Medcel vão fazer as indicações de alunos interessados?

Dentro da plataforma o Agente Auxiliar e o Agente Medcel vão visualizar um desafio correspondente a indicação de alunos interessados 

em nossos cursos onde irá preencher com os dados do interessado. O aluno será encaminhado internamente a um consultor de vendas 

que o contatará para apresentar os cursos.

OBS: O Agente não deverá falar diretamente com nenhum consultor de vendas, caso faça a indicação diretamente ao consultor e o aluno 

se matricule, o Agente não ganhará a recompensa correspondente a esta venda.

• Se o Agente Auxiliar ou Medcel indicar o mesmo aluno que está no grupo a comissão vai para ele?

Não, os alunos que estão que estão no grupo de WhatsApp de interessados nos produtos 2021 ficam vinculados automaticamente ao

Agente Líder da universidade.

• Os Agentes podem indicar alunos com interesse em outros preparatórios, como R3 ou Títulos?

Sim, os Agentes podem indicar alunos interessados em outros cursos como R3 ou Títulos. A recompensa será de acordo com fixo 

estabelecido por curso conforme especificado no desafio dentro da plataforma.



• Como saber se o aluno que indiquei fechou?

Dentro da sua plataforma você conseguirá acompanhar as etapas da sua indicação. 

Ao realizar a indicação do interessado o desafio fica com o status “Aguardando Moderação e a etapa “Indicação Recebida”. Quando o 

aluno é contactado pelo nosso comercial a etapa do desafio é alterada para ‘Em negociação”.

Quando o aluno realiza sua matrícula a etapa passa para “Matrícula e pagamento realizados” e o status do desafio muda para 

“Concluído”.

• O Agente Medcel tem a opção de escolher o a isenção na mensalidade ao invés de receber o apoio financeiro?

Sim, o Agente Medcel poderá escolher ter a isenção da parcela, porém deverá computar os dados da indicação através do site: 

https://www.medcel.com.br/indiqueumamigo

Se a indicação for revertida em venda a última parcela do curso do Agente será abatida. 

• O meu desafio mudou para o status REJEITADO o que isso significa?

Caso o status do seu desafio tenha sido alterado para o status “Rejeitado” significa que esta atividade não está de acordo com o

solicitado. 

No caso da indicação de alunos interessados o desafio será rejeitado caso o aluno já esteja em negociação com a Medcel por outro meio 

de contato.

• Como vou receber o valor das recompensas referente os desafios realizados?

Os Agentes que fazem parte do programa vão receber o valor da recompensa por intermédio de um cartão de benefícios da empresa

CiaCard que será gerado e encaminhado ao endereço indicado pelo agente em seu perfil.



• Quando recebo o valor referente aos desafios realizados?

Os desafios realizados serão pagos aos Agentes Medcel no dia 10 cada bimestre. 

Por exemplo: o Agente realizou as atividades em setembro e completou o valor de R$ 50,00 a ser resgatado, este valor será pago no dia 

10/11 (dez de novembro).

Para as atividades de indicação, o Agente receberá o valor da recompensa após o aluno realizar o pagamento da segunda parcela do seu 

curso a Medcel, ou seja, para as matrículas realizadas com pagamento da segunda parcela em janeiro/2021, a recompensa será paga na 

segunda quinzena de março/2021.

• Quando são liberados os desafios?

Os desafios são liberados todo dia 6 mês e ficam disponíveis para realização até o último dia do mês vigente.

• Estou com uma dúvida sobre o desafio, com quem devo falar?

As regras e instruções de como realizar os desafios estão especificados na descrição do desafio, caso ainda assim tenha alguma 

dúvida procure o Agente Líder da sua universidade.

SOBRE A PLATAFORMA

• Estou com problemas técnicos na minha plataforma de Agentes, o que eu faço?

No app existe um campo de dúvidas sinalizado por uma “?”, você deve detalhar o seu problema nesta campo e enviar, o time de 

tecnologia da plataforma irá lhe responder.



• Para baixar o atalho do aplicativo é a partir de qual atualização?

Para conseguir baixar o atalho na tela inicial precisa seguir essas atualizações:

Chrome 31 (Essa atualização serve para celulares com sistema operacional Android)

Firefox 58

Safari 11 

iOS 11.3

• Receberei algum alerta sobre desafios novos?

Não, por isso é necessário ficar de olho na plataforma em seu app.

• Onde vejo minhas recompensas? 

“Você pode acessar as recompensas disponíveis para você dentro do seu perfil na plataforma/app no campo “Recompensas” ou no ícone 

de “Presente” disponível também na plataforma/app.

• Como resgato minhas recompensas?

No ícone de “Presente” na sua plataforma/app você terá acesso as recompensas que já estão disponíveis e poderá solicitá-las de acordo 

com a sua pontuação obtidas.



• Como apagar um upload errado?

Não tem como apagar. Por isso é necessário ter bastante atenção ao realizar o upload das atividades e revisar antes de enviar o desafio. 

Para estes casos teremos que rejeitar o desafio e o Agente terá que enviar novamente.

• Cliquei em IGNORAR O DESAFIO agora não consigo localizar, o que faço?

Dentro da tela inicial, do lado esquerdo, possui um painel de controle, clicar em IGNORANDO você será direcionado para uma tela onde 

constará todos os desafios ignorados, clicar sobre o desafio, no canto superior do lado esquerdo terá o ícone de olho, basta clicar para o 

desafio voltar para tela inicial.

• O acompanhamento dos desafios da equipe pelo líder ainda será implantado? 

Sim, ainda está em desenvolvimento esta parte da plataforma, assim que estiver disponível vocês serão informados.

**O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO PODE SER ATUALIZADO A QUALQUER MOMENTO.


