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  EDITAL GERSF 011/2019 

Inclusão no Projeto EMAE Filantropia para o ano de 2020 
 
 
 O Instituto Presbiteriano Mackenzie, por meio da Gerência de Responsabilidade Social e Filantropia, faz 
saber aos pais e/ou responsáveis de alunos matriculados na Educação Básica em 2019, que sejam bolsistas 
integrais (100%) nos termos da Lei n° 12.101/2009, o PROCESSO DE INCLUSÃO no Projeto EMAE (Educação 
Multidisciplinar e Apoio ao Estudante) Filantropia para o ano de 2020, de acordo com a Lei nº 12.101, de 30 de 
novembro de 2009, com o Decreto nº 8.242, de 2014 e a Portaria Normativa MEC nº 15, de 11 de agosto de 
2017, além das normas institucionais próprias.  
 
 O pedido de inclusão deverá ser feito por meio do link disponível no Terminal Informativo Acadêmico 
(T.I.A.), na aba específica do EMAE, de acordo com o cronograma abaixo. 

 
CRONOGRAMA 

 
1) De 22 de novembro a 1º de dezembro de 2019:  
Inscrição do pedido de inclusão no projeto EMAE Filantropia pelo link disponível no Terminal Informativo 
Acadêmico (T.I.A.) – na aba específica do EMAE. 
 
2) De 2 a 19 de dezembro de 2019:  
Avaliação do cumprimento dos critérios previstos em regulamento pela equipe de Coordenação de 
Beneficência e Filantropia (COFIB), a saber:  

 
a) verificação de manutenção da bolsa integral (100%) nos parâmetros da Lei n° 12.101/2009 para o 

ano de 2020; 
b) situação escolar – aprovação do aluno por alcance de média escolar (rendimento acadêmico); 
c) cumprimento dos dispositivos do Programa EMAE; 
d) verificação de disponibilidade de vaga para a série pretendida. 

 
3) Divulgação do resultado  
O resultado será disponibilizado exclusivamente pelo T.I.A., a partir de 20 de dezembro de 2019. 
 
4) Assinatura do Termo de Inclusão e Concessão de Benefício e entrega do material escolar para 
todos os segmentos  

 
a) Para alunos do Colégio Presbiteriano Mackenzie TAMBORÉ que tiveram a vaga deferida no 

EMAE Filantropia para o ano de 2020 – 21 de janeiro de 2020.      
 Local: Auditório do prédio 11 – horário: das 14h às 16h. 
 
b) Para alunos do Colégio Presbiteriano Mackenzie SÃO PAULO que tiveram a vaga deferida no 

EMAE Filantropia para o ano de 2020 – 23 e 24 de janeiro de 2020.  
 Local: Local: Capela (atrás do prédio 11) – das 10h às 12h e das 14h às 17h. 
 

DISPONIBILIDADE DE VAGAS 
 

I. Para 2020, serão oferecidas novas vagas para as unidades de São Paulo e Tamboré, conforme quadro a 
seguir: 
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Unidade Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo 
Série Nº vagas 

1º ano – Ensino Fundamental 5 
2º ano – Ensino Fundamental 2 
3º ano – Ensino Fundamental 3 
9º ano – Ensino Fundamental 3 

1º ano – Ensino Médio 2 
3º ano – Ensino Médio 8 

 
 

Unidade Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré 
Série Nº vagas 

1º ano – Ensino Fundamental 3 
2º ano – Ensino Fundamental 1 
3º ano – Ensino Fundamental 1 
6º ano – Ensino Fundamental 1 
7º ano – Ensino Fundamental 2 
8º ano – Ensino Fundamental 1 
9º ano – Ensino Fundamental 3 

 
 
II. As inclusões acontecerão conforme disponibilidade de vaga na série requerida. Havendo mais candidatos 
elegíveis do que vagas ofertadas, serão utilizados os seguintes critérios para desempate: (1) será dada a 
preferência para famílias que não tiverem outro filho ou filha inscrito(a) no projeto; (2) inscrição no CadÚnico; 
(3) menor renda per capita; (4) menor avaliação pelo critério social; (5) residir em distância maior em relação 
ao Mackenzie. 
 
III. As eventuais vagas disponíveis em séries NÃO previstas no edital, decorrentes de vagas não preenchidas 
por alunos do processo de Renovação/ Manutenção do Benefício ou por possível disponibilidade orçamentária, 
a GERSF poderá proceder com a inclusão de estudantes no EMAE FILANTROPIA sem a necessidade de 
publicação de novo edital. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
I. Os critérios para a concessão dos benefícios contemplados estão consignados na Lei Federal nº 12.101, de 
30 de novembro de 2009, no Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, na Portaria Normativa MEC n° 15, de 
11 de agosto de 2017, além do regulamento do Programa EMAE, bem como da disponibilidade interna para 
concessão de benefícios. 
 
II. Por força da legislação citada no caput do inciso anterior, será levada em consideração a condição 
socioeconômica do grupo familiar, apurada pela Coordenação de Bolsas de Estudo do Mackenzie, o 
aproveitamento acadêmico e a disponibilidade de vagas para concessão de benefícios para o período. 
 
III. O cuidadoso preenchimento e envio do formulário disponibilizado no Terminal Informativo Acadêmico (T.I.A.) 
é procedimento obrigatório, e a veracidade, fidelidade e idoneidade de todas as informações são de 
responsabilidade do requerente, sem prejuízo das demais implicações legais. 
 
IV. A comunicação de prazos, cronograma e demais informações será disponibilizada pelo Mackenzie em seu 
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portal eletrônico ou pelo T.I.A. (Terminal Informativo Acadêmico). Cabe ao responsável pelo aluno acessar as 
informações disponibilizadas no site www.mackenzie.br/emae/. Os cronogramas estabelecidos nesse edital 
deverão ser rigorosamente obedecidos. Não haverá prorrogação de prazos. O não cumprimento de prazos 
pode implicar perda do benefício. 
 
V. Após análise criteriosa da documentação apresentada, à luz das normas institucionais e das leis vigentes, o 
resultado da INCLUSÃO no programa para recebimento do benefício estará disponível, exclusivamente, no 
T.I.A. (Terminal Informativo Acadêmico), a partir do dia 20/12/2019. 
 
VI. Por força da legislação citada no inciso I, os benefícios terão validade somente a partir da assinatura do 
Termo de Concessão de Benefícios.  
 

NOTIFICAÇÕES 
 
1. O Mackenzie NÃO INCLUIRÁ no Projeto EMAE ao aluno que:  
 

a. não tiver bolsa de estudo concedida como integral (100%), conforme Lei nº 12.101/2009. 
b. não for aprovado por rendimento acadêmico. 
c. estiver em débito financeiro, não coberto pelo Programa EMAE, não regularizado no Setor 
Financeiro.  
d. estiver com pendência não regularizada em outros setores da instituição. 
 

2. A concessão dos benefícios pelo Projeto EMAE para o período letivo de 2020 não implicará na 
obrigatoriedade de sua concessão para os períodos subsequentes.  
 
3. Verificando-se, a qualquer tempo, que houve falsidade ou má-fé na obtenção do benefício, este será 
cancelado e a cobrança dos materiais entregues será solicitada. 
 
4. O Instituto Presbiteriano Mackenzie, por meio das Assistentes Sociais da Gerência de Responsabilidade 
Social e Filantropia – Setor de Bolsa de Estudo, reserva para si o direito de efetuar, a qualquer tempo, sem 
aviso prévio, visitas domiciliares aos alunos bolsistas, para a devida comprovação das informações e condições 
de carência prestadas, utilizando-se de recursos audiovisuais para fundamentar sua pesquisa, com a finalidade 
de sistematização dos dados obtidos. Caso não se confirme a condição apresentada, poderá ocorrer o 
cancelamento ou a redução do percentual concedido, o que implicará na exclusão do Projeto EMAE Filantropia. 
 

INFORMAÇÕES 
 
Informações somente pelo e-mail: emae@mackenzie.br ou pelo telefone: (11) 2114-8778/8895. 

 
 

São Paulo, 22 de outubro de 2019. 
 
 
 

Rev. Jôer Corrêa Batista 
Gerente de Responsabilidade Social e Filantropia 

Instituto Presbiteriano Mackenzie 


