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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 
 

 
IMPORTANTE: 
Antes de acessar o sistema, será necessário baixar todos os formulários para 
preenchimento: 
Link: Formulários somente para preenchimento da Submissão de Projeto de Pesquisa 
- GPM 

 
 

Submissão de Projetos de Pesquisa (via internet) 
 
 

 
 
Registro: O professor líder deverá digitar o CPF, Nome e Sobrenome e clicar em 
REALIZAR O LOGIN. 

 
 
 
 

CLIQUE AQUI 

http://mackpesquisa.mackenzie.br/
https://www.mackenzie.br/mackpesquisa/area-pesquisador/solicitacao-de-apoio-formularios
https://www.mackenzie.br/mackpesquisa/area-pesquisador/solicitacao-de-apoio-formularios
https://www3.mackenzie.br/processos/formulario/O/bnm7R7e=ijnyPjUsRCXCnLYGSBLybAUtRCLwLxTAmPYSYbUtDx2CDjM9nj2cPALZYt2umbM5PjnBmLLhRjQ0NPQ/
https://www3.mackenzie.br/processos/formulario/O/bnm7R7e=ijnyPjUsRCXCnLYGSBLybAUtRCLwLxTAmPYSYbUtDx2CDjM9nj2cPALZYt2umbM5PjnBmLLhRjQ0NPQ/
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Clique em: ACESSAR 
 

 
 
 

Informe o e-mail para acompanhamento do status do seu projeto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mackpesquisa.mackenzie.br/
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Necessário o preenchimento de todos os campos 

 

 

 

http://mackpesquisa.mackenzie.br/
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Orientações para o preenchimento dos formulários 
Link: Formulários somente para preenchimento da Submissão de Projeto de Pesquisa - GPM 
 
Projeto de Pesquisa: Anexar Arquivo com o Projeto de Pesquisa: O arquivo com o 
projeto dever estar em formato .PDF. 
 

Projeto de Pesquisa deve conter os itens: 

a. Introdução contendo além da justificativa e relevância da pesquisa, um breve 
referencial teórico sobre o tema em questão; 

b. Objetivos; 

c. Metodologia; 

d. Bibliografia; 

e. Outras Informações de relevância (opcional). 

 
Cadastro – Líder  
Preencher todos os campos, com as informações atualizadas. 
 
Cadastro - Inclusão de Prof. Pesquisador do Mackenzie 
Professores do Mackenzie: para a inclusão de professores do Mackenzie, o líder deverá 
indicar. 
Para inclusão de Professor Aulista, deverá usar o formulário de cadastro de Inclusão 
de Pesquisador Voluntário. 
 
Cadastro – Inclusão de Aluno Bolsista:  
Para a inclusão, somente de alunos bolsistas do Mackenzie: deverá indicar o código de 
matrícula. 
- Pós-graduação que integrar a equipe de pesquisa deve constar como aluno 
regularmente matriculado no Programa. 
- Graduação que tiver concluído, satisfatoriamente, a primeira etapa de seu curso 
poderá integrar uma equipe de pesquisa. 
Obs.: Os alunos deverão estar regularmente matriculados, conforme os termos do 
Manual Normativo do MACKPESQUISA. 
 
Cadastro – Inclusão de Aluno Voluntário 
Para a inclusão, somente de alunos voluntários do Mackenzie: deverá indicar o código 
de matrícula. 
 
Cadastro – Inclusão de Pesquisador Voluntário 
Para os voluntários internos (funcionário/Professor Aulista) faz-se necessário o 
preenchimento do Formulário, inserindo o nº. do Registro (DRT).  
Para os voluntários externos deverá preencher todos os campos do formulário. 
 

http://mackpesquisa.mackenzie.br/
https://www.mackenzie.br/mackpesquisa/area-pesquisador/solicitacao-de-apoio-formularios
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Cronograma de Atividades 
Para a definição do Cronograma de Atividades, deverá indicar as atribuições de cada 
membro da equipe, data de início e fim. 
Nos campos Data Início/Fim deverá constar a previsão de quando as atividades 
descritas irão ser executadas. 
 
Orçamentos 
Nos formulários constantes deste item, deverão estar descritos todas as 
aquisições/despesas necessárias para à execução da pesquisa. Os itens deverão ser 
descritos detalhadamente, em português, não especificando as marcas para os 
mesmos.  
Obs.: Todas as aquisições/despesas, pertinentes à execução do projeto em questão, só 
serão analisados se devidamente preenchidos somente neste formulário. 
Não incluir materiais administrativos (móveis, etc.). O Auxílio destina-se 
exclusivamente a materiais para a pesquisa 

 
 

Após preenchimento dos Formulários, deverá clicar em “Anexar Documento” 

 
 

 

http://mackpesquisa.mackenzie.br/

