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PREÂMBULO  

 

 O INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE (IPM), instituição educacional, originou-se em 1870 por meio 

do trabalho de missionários presbiterianos convictos dos benefícios da educação na melhoria das condições sociais 

de nosso povo. Na qualidade de associação civil sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, desenvolve projetos 

sociais por meio da Coordenação de Filantropia e Beneficência. O Projeto APOIO é um projeto de suporte ao aluno 

Bolsista da Educação Básica que usufrui do Benefício Educacional, o qual é regido pelo presente Regulamento. 

 

 

CAPÍTULO I – DO PROJETO 

 

Art. 1º – O projeto APOIO é desenvolvido pela Gerência de Responsabilidade Social e Filantropia do Instituto 

Presbiteriano Mackenzie, por meio da Coordenação de Filantropia e Beneficência (COFIB), em parceria com a 

Superintendência de Gestão de Pessoas e Serviços do Instituto Presbiteriano Mackenzie, por meio da Coordenação 

de Salários e Benefícios, e busca, por meio da concessão de Auxílio Complementar Educacional, melhorar as 

condições de permanência e do desenvolvimento acadêmico de seus beneficiários. 

 

Art. 2º - O público-alvo do projeto são os dependentes de colaboradores da própria instituição, regularmente 

matriculados na Educação Básica, de todas as unidades, em usufruto do Benefício Educacional, e que apresentem 

comprovado perfil vulnerável em consonância com os critérios estabelecidos na Lei nº 12.101/2009. 

 

Art. 3º -  – A comprovação do perfil vulnerável em consonância com os critérios estabelecidos na Lei nº 12.101/2009 

é feita exclusivamente pela Coordenação de Bolsas de Estudo, vinculada à Gerência de Responsabilidade Social e 

Filantropia, e a sua avaliação e concessão da bolsa de estudo obedecerá aos critérios e aos cronogramas 

estipulados em editais próprios. 

  

 

CAPÍTULO II – DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 4º – Este regulamento tem por objetivo normatizar a concessão de Auxílio Complementar Educacional do projeto 

APOIO, à luz dos princípios e valores do Instituto Presbiteriano Mackenzie. 

 

Art. 5º – O Auxílio Complementar Educacional contido neste regulamento está em consonância com a legislação 

brasileira, especificamente à Lei nº 12.101/2009, ao Decreto nº 8.242/2014 e à Portaria Normativa MEC n° 15/2017, 

que regem as Entidades Beneficentes da área de educação.  

 

 

CAPÍTULO III – DOS RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMA 

 

Art. 6º – Os recursos para a concessão do Auxílio Complementar Educacional estão previstos em verba 

orçamentária própria. 

 

Parágrafo único – Podem compor os recursos aplicados na concessão de Auxílio Complementar Educacional as 

doações recebidas com essa finalidade, além de legados, subvenções e receita oriunda de convênios ou de 

captação de recursos públicos e privados, contabilizadas em contas próprias para cada projeto. 
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CAPÍTULO IV – DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

 

Seção I – PARTICIPAÇÃO NO PROJETO APOIO E SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO 

COMPLEMENTAR EDUCACIONAL 

 

Art. 7º – Para ser considerado elegível para recebimento de Auxílio Complementar Educacional, o candidato deve 

ser aluno da Educação Básica e estar regularmente matriculado em uma das unidades dos Colégios Presbiteriano 

Mackenzie (São Paulo, Tamboré, Brasília e Palmas); bem como ter sido contemplado com bolsa integral (100%) ou 

bolsa parcial (50%) por FILANTROPIA, conforme critérios definidos pela Lei nº 12.101/2009. É necessário, ainda, 

estar em situação regular perante todos os Setores Competentes da instituição: Acadêmico, Financeiro e Bolsas 

de Estudo. 

 

Parágrafo único – A classificação da bolsa por Filantropia é a comprovação do perfil vulnerável do participante, 

conforme os critérios estabelecidos pela Lei nº 12.101/2009. Contudo, a contemplação com bolsa parcial (50%) por 

FILANTROPIA não suspende a integralidade da bolsa já usufruída pelo estudante. 

 

Art. 8º – O processo de solicitação do Auxílio Complementar Educacional no projeto APOIO é anual e cumpre as 

seguintes etapas: 

 

I – Preenchimento de requerimento disponibilizado no T.I.A. – Terminal Informativo Acadêmico – ou em outro canal 

oficial do Projeto, por parte do responsável legal; 

 

II – Cumprimento das condições e dos requisitos estabelecidos nos comunicados do Projeto APOIO, que são 

publicados anualmente pela Coordenação de Filantropia e Beneficência (COFIB) do Instituto Presbiteriano 

Mackenzie. Esta publicação se dá sempre no último trimestre do ano e será disponibilizada na intranet, na seção de 

“Serviços ao Colaborador”, no T.I.A. – Terminal Informativo Acadêmico e em sítio eletrônico próprio.   

 

Parágrafo único - O responsável legal deve se certificar se a bolsa usufruída pelo seu dependente para solicitação 

do Auxílio Complementar Educacional do Projeto Apoio é classificada como bolsa integral (100%) ou bolsa parcial 

(50%) por FILANTROPIA. Caso nunca tenha participado de qualquer edital para concessão de bolsa de estudo por 

filantropia, deverá acompanhar os editais de concessão de Bolsa de Estudo por Filantropia, publicados pela 

Coordenação de Bolsas de Estudo para o ano letivo seguinte. Este processo fará a validação do perfil sócio 

econômico para elegibilidade no projeto. 

  

III – Caberá à COFIB a verificação do cumprimento dos critérios de elegibilidade e da disponibilidade Auxílio 

Complementar Educacional, comunicando ao responsável legal a informação do local e data para assinatura do 

Termo de Concessão de Auxílio Complementar Educacional e para a retirada do material. A assinatura do Termo 

oficializa a inclusão no Projeto APOIO para o ano letivo vigente. 

  

IV – O resultado ficará disponível no T.I.A. – Terminal Informativo Acadêmico, no próprio requerimento. 

 

Art. 9º – Havendo mais candidatos elegíveis do que número de Kits de Auxílio Complementar Educacional a serem 

disponibilizados pelo projeto APOIO, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, apresentados em ordem 

de prioridade: 

 

a) Disponibilidade por tipo de auxílio complementar a ser concedido (Ex.: tamanho de uniforme e/ou kit de 

material escolar do segmento a ser disponibilizado); 

 

b) ter inscrição no Cadastro Único de Assistência Social (cadÚnico); 
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c) possuir a menor Renda Per Capita (RPC) familiar, conforme relatório social da Coordenação de Bolsas 

de estudo (critério econômico); e 

 

d) possuir menor número de irmãos usufruindo do Auxílio Complementar Educacional, objeto deste projeto, 

ou do EMAE Filantropia. 

 

 

Seção II – AUXÍLIO COMPLEMENTAR EDUCACIONAL REMANESCENTE 

 

Art. 10 – Na eventualidade de Kits do Auxílio Complementar Educacional remanescentes ou que forem adquiridos 

pelo projeto decorrentes de possível disponibilidade orçamentária, a GERSF poderá ampliar a oferta destes 

benefícios sem a necessidade de publicação de novo comunicado. 

  

Parágrafo único – O fluxo de avaliação das informações dos candidatos para os Kits remanescentes por parte da 

COFIB, bem como o processo de concessão, se dará de acordo com o estipulado na Seção I – PARTICIPAÇÃO 

NO PROJETO APOIO. 

 

 

CAPÍTULO V – DO AUXÍLIO COMPLEMENTAR EDUCACIONAL CONCEDIDO NO PROJETO APOIO 

 

Art. 11 – O Auxílio Complementar Educacional oferecido pelo Projeto APOIO contempla os itens abaixo:  

 

I – Kit material didático, composto por itens escolares, definidos anualmente pela COFIB; e  

 

II – Kit uniforme, composto por peças novas e usadas, em bom estado de uso, arrecadadas em campanhas internas. 

  

 

Art. 12 – Os itens previstos nos incisos I e II podem variar de acordo com o panorama orçamentário e serão 

informados pela COFIB a cada ano, nos comunicados publicados, conforme exposto no inciso I, do artigo 8º deste 

regulamento. 

 

Parágrafo único – Para 2021, os benefícios estão descritos no anexo I deste regulamento. 

 

 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13 – No ato do recebimento do Auxílio Complementar Educacional, o responsável legal obrigatoriamente deverá 

assinar o Termo de Concessão de Auxílio Complementar Educacional, formalizando a inclusão do aluno no projeto. 

 

Parágrafo Único: Os pais são responsáveis pelo acompanhamento de todas as comunicações referentes ao projeto 

APOIO.  

 

Art. 14 – Excepcionalidades não previstas nesta Norma serão analisadas e deliberadas em caráter exclusivo pelo 

Gerente de Responsabilidade Social e Filantropia. 

 

Art. 15 – Este Regulamento será alterado pela DIREX IPM, de acordo com sua determinação, ou por sugestão da 

GERSF, encaminhado por meio da DIFIS – IPM. 
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ANEXO I – COMPOSIÇÃO DOS KITS DO AUXÍLIO COMPLEMENTAR EDUCACIONAL PARA O ANO 

DE 2021 

 

 

DESCRIÇÃO QUANT. 

KIT UNIFORME - Todos os segmentos 

Blusão de moletom canguru 1 

Camiseta manga curta 2 

Calça moletom S/felpa ou Bailarina 1 

Avental branco (apenas para séries que possuem laboratório) 1 

KIT 1 DE MATERIAL ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL I 

Borracha branca macia 2 

Lápis  3B 2 

Caderno Brochura Capa Dura Universitário 96 Folhas AZUL 1 

Caneta hidrográfica 12 cores 1 

Cola em bastão 40g Pritt 1 

Lápis de cor 24 cores sextavado  1 

KIT 2 DE MATERIAL ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL II 

Borracha branca macia 2 

Caderno Universitário Espiral Capa Dura 10X1 - 100 Folhas (capas variadas) 2 

Caneta marca texto amarela 2 

Cola em bastão 40g  1 

Lápis 3B 2 

KIT 3 DE MATERIAL ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 

Borracha branca macia 2 

Caderno Universitário Espiral Capa Dura 10X1 - 100 Folhas (capas variadas) 5 

Caneta marca texto amarela 2 

 


