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PROJETO APOIO



O projeto é desenvolvido pela Gerência de Responsabilidade Social e 
Filantropia, por meio da Coordenação de Filantropia e Beneficência, em 
parceria com a Superintendência de Gestão de Pessoas e Serviços, por 
meio da Coordenação de Salários e Benefícios.

O projeto se destina aos dependentes 
de colaboradores da própria instituição, 
regularmente matriculados na Educação 
Básica, de todas as unidades, em usufru-
to do Benefício Educacional, e que apre-
sentem comprovado perfil vulnerável 
conforme os critérios estabelecidos 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

2



3

1

2

3

Passo dois: Participar do Edital para concessão de Bolsa 
de Estudo por Filantropia, da Coordenação de Bolsas de 
Estudo (COBES) do IPM, para análise e comprovação do 
perfil de vulnerabilidade socioeconômica.

Preencher link de formulário socioeconômico da COBES 
e apresentar documentação, conforme condições e pra-
zos estipulados nos editais próprios para Concessão/Re-
novação de Bolsa de Estudo por Filantropia.

Primeiro passo: Preencher formulário de inscrição

Realizar a inscrição pelo formulário liberado pela Coor-
denação de Filantropia e Beneficência (COFIB) do Insti-
tuto Presbiteriano Mackenzie (IPM), informando dados 
básicos do aluno e do grupo familiar.

Link do formulário:
https://forms.gle/HykfVwjmCoYWdrReA

A COFIB encaminhará o resultado do pedido de inclusão 
no Projeto Apoio apenas por e-mail, informando o DEFE-
RIMENTO ou INDEFERIMENTO.

Passo três: Aguardar o resultado

4 Passo quatro: Inclusão no Projeto Apoio 
Nos casos de DEFERIMENTO, serão informados ainda no 
e-mail a data e o local para assinatura do Termo de Inclu-
são do(a) estudante no Projeto Apoio e de entrega do kit 
que compõe o Auxílio Complementar Educacional.



O que compõem os auxílios concedidos?

4

O projeto Apoio 
é feito para te 

ajudar

Quais os benefícios em participar do Projeto Apoio?

• Kit Básico de Material Escolar.
• Kit de Uniforme (seminovo e em bom estado).
• Participação direta no processo seletivo de inclusão no Pro-

jeto Emae Filantropia, de acordo com a disponibilidade de 
vagas.

Ao fazer parte do Projeto Apoio, o(a) beneficiário(a) receberá:



Kits escolares que serão disponibilizados em 2021
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Posso participar do Apoio e depois tentar uma vaga no 
Emae?

Consigo migrar meu benefício para filantropia qualquer 
período do ano?

Posso ter mais de 1 filho no Projeto Apoio?

A entrega dos documentos comprobatórios para a CO-
BES é feita pesso almente?

Sim, uma candidatura não anula a outra. Havendo vaga 
disponível no Emae e sendo elegível, poderá se inscre-
ver no processo de inclusão dos dois projetos. 

Sim, o processo de inscrição no Projeto Apoio aconte-
ce ao longo de todo o ano, por meio de edital próprio 
publicado anualmente pela Coordenação de Filantropia 
e Beneficência (COFIB). No entanto, a avaliação e com-
provação do perfil de vulnerabilidade socioeconômica, 
conforme os critérios da Lei 12.101/2009, é feita pela 
Coordenação de Bolsas de Estudo (COBES) e deve cum-
prir o estabelecido nos editais de concessão/renovação 
de Bolsas de Estudo por Filantropia.

Sim, desde que tenhamos disponibilidade.

Não, o processo é on-line pela plataforma do GPM

Perguntas frequentes
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O que é Bolsa Benefício Educacional?

É a denominação da bolsa de estudo a que colaborado-
res do Mackenzie têm direito em cumprimento à Con-
venção Trabalhista.
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Ao migrar a Bolsa do Benefício Educacional para a Filan-
tropia terei direito a outra Bolsa Benefício Educacional?

Não. Nesse caso, a bolsa de estudo sofre apenas uma 
alteração na nomenclatura, para que seja possível iden-
tificar aqueles colaboradores que possuem comprovada-
mente o perfil de vulnerabilidade socioeconômica con-
forme os critérios da Lei 12.101/2009. 
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A análise da minha documentação indicou que o meu 
perfil socioeconômico se enquadra nas bolsas de 50% 
por Filantropia. Isso quer dizer que perco o meu Benefí-
cio Educacional (que é de 100%) e pagarei 50% do valor 
da mensalidade escolar?

Não. A classificação da bolsa por Filantropia é a compro-
vação do perfil de vulnerabilidade socioeconômica do 
participante, conforme os critérios estabelecidos pela 
Lei nº 12.101/2009. Contudo, a contemplação com bolsa 
parcial (50%) por Filantropia não suspende a integralida-
de da bolsa já usufruída pelo estudante.
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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

projetosocialapoio@mackenzie.br

(11) 2114-8778 / 8588/ 8895

Contatos



Isso mesmo! O uniforme que você já não usa mais, mas que está em 
bom estado de conservação, pode ajudar outros alunos. Basta entregar 
as peças no ponto de coleta do Projeto Recicla-AÊ, que elas serão dire-
cionadas pela nossa equipe a estudantes com perfil de vulnerabilidade 
socioeconômica. Ah, não se esqueça de lavá-las antes, o.k.?

Neste momento, se for de interesse, é possível ainda trocar estas peças 
de uniforme por outras de numeração maior, desde que tenhamos dis-
ponibilidade em estoque.

Já para aquelas peças de uniforme que não podem mais ser usadas na 
escola por não apresentarem mais condição de uso, você também pode 
entregá-las neste mesmo ponto de coleta para que tenham um descarte 
correto.

Em todo o caso, para saber mais sobre este projeto, consulte a nossa 
equipe pelo e-mail:projetosocialapoio@mackenzie.br.

Projeto Recicla-AÊ: 
Você sabia que é possível doar seu uniforme?


