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Cartilha Informativa
PROJETO APOIO



O projeto é desenvolvido em parceria com a Gerência de Responsabili-
dade Social e Filantropia, por meio da Coordenação de Filantropia e Be-
neficência, e com a Superintendência de Gestão de Pessoas e Serviços, 
por meio da Coordenação de Salários e Benefícios.

O projeto se destina aos dependentes de co-
laboradores da própria instituição, regular-
mente matriculados na Educação Básica, de 
todas as unidades, em usufruto do Benefício 
Educacional, e que apresentem comprovado 
perfil vulnerável conforme os critérios esta-
belecidos na Lei nº 12.101/2009.

O que é o Projeto Apoio?

O Projeto Apoio é um auxílio complementar para
filhos de colaboradores com perfil filantrópico 

A quem se destina
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Como parti cipar: passo a passo

Parti cipar do processo de Filantropia – conforme 
edital de Bolsas de Estudo- para comprovação do 
perfi l vulnerável conforme os critérios estabeleci-
dos na Lei nº 12.101/2009.

Preencher o requerimento de interesse no proje-
to Apoio, disponível no Terminal Informati vo ao 
Aluno (T.I.A.) – está identi fi cado como APOIO.

Verifi cação do perfi l fi lantrópico, aprovação e in-
clusão no projeto APOIO. 

Como o projeto é desti nado a alunos fi lantrópicos, 
a primeira etapa é comprovar o perfi l de vulnera-
bilidade.

A Coordenação de Filantropia e Benefi cência veri-
fi cará se o perfi l  de vulnerabilidade está qualifi ca-
do e a disponibilidade dos itens.

Caso caso tenha seu perfi l aprovado , o aluno será 
incluído no  projeto Apoio. 

A família deve consultar o resultado desse proces-
so no TIA. 

Junto com o resultado da aprovação, será realiza-
do o agendamento para entrega do kit e assinatu-
ra do termo de inclusão no projeto.
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Auxílios concedidos
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O projeto Apoio 
é feito para te 

ajudar



Composição dos Kits que serão disponibilizados em 2021.
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De 16 a 19 de novembro e de 30 de novembro a 
08 de dezembro de 2020.

De 23 de novembro a 11 de dezembro de 2020.

Neste momento, o responsável deverá informar:

a) Que se trata de inclusão no projeto APOIO;

b) Indicar o ano/série do aluno em 2021; 

c) Informar o tamanho do uniforme do estudante 
para o ano de 2021 e se o uniforme é masculino 
ou feminino; 

d) Informar o DRT do pai ou responsável pelo dis-
cente, ao qual o Benefí cio Educacional (bolsa de 
estudo) está vinculado, e se possui outros depen-
dentes em usufruto do Benefí cio Educacional na 
Educação Básica.

Inscrição no processo de seleção de Filantropia, da 
Coordenação de Bolsas de Estudo, conforme Edi-
tal GERSF 005/2020, disponível em: 

Inscrição do pedido de inclusão no projeto APOIO 
pela área de requerimentos disponível no Termi-
nal Informati vo Acadêmico (T.I.A.) – na aba espe-
cífi ca do APOIO. 

Cronograma
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h� ps://www.mackenzie.br/responsabilidade-social/
coordenacao-de-bolsas-de-estudo/bolsa-fi lantropica/
educacao-basica/ 
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De 14 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 
2021.

Divulgação do resultado.
a) O resultado será disponibilizado exclusivamen-
te pelo Terminal Informati vo ao Aluno (T.I.A.), a 
parti r de 11 de janeiro de 2021, no mesmo link da 
inscrição. 

b) O local e a data de entrega do material serão 
devidamente informados, juntamente com o re-
sultado.  

Avaliação do cumprimento dos critérios previstos 
em regulamento pela equipe de Coordenação de 
Benefi cência e Filantropia (COFIB), a saber:
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a) Verifi cação do perfi l socioeconômico nos parâ-
metros da Lei n° 12.101/2009 para o ano de 2021; 

b) Verifi cação de disponibilidade de kit de unifor-
me de acordo com o tamanho indicado no formu-
lário; 

c) Verifi cação de disponibilidade de kit de material 
escolar para o segmento do aluno.

c) No momento da entrega dos kits (uniforme 
e material escolar), o pai ou responsável 
legal pelo aluno deverá 
assinar o Termo de Concessão 
de Auxílio Complementar, 
que ofi cializa a inclusão do 
aluno no projeto. 
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Rua Itacolomi, 412 - Higienópolis, São Paulo - SP.
CEP 01239-020

Gerência de Responsabilidade Social e Filantropia/ 
Coordenação de Filantropia e Beneficência

dianamara.fernandes@mackenzie.br
fernanda.barreto@mackenzie.br
helena.oliveira@mackenzie.br

(11) 2114-8778 / 8588/ 8895

Superintendência de Gestão de Pessoas e Serviços/ 
Coordenação de Salários e Benefícios

eduarda.rocha@mackenzie.br

(11) 2114-8638

Contatos


