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Wladymir Soares de Brito, Diretor Geral da Faculdade Presbiteriana MACKENZIE RIO, dando início à solenidade.

SOLENIDADE PELOS
149 ANOS DO INSTITUTO 
PRESBITERIANO MACKENZIE NA 
UNIDADE MACKENZIE RIO

Em comemoração ao aniversário de 149 anos do Instituto Presbiteriano 
Mackenzie, celebrado no dia 18 de outubro, foi realizado um culto em 
Agradecimento a Deus.

Durante a cerimônia, o Conselho Acadêmico 
concedeu ao Prof. Paulo César da Silva Guimarães 
o título de Professor Emérito do Mackenzie Rio, 
pelos seus 41 anos de magistério na unidade. A 
homenagem especial foi feita pelo Coordenador 
do Curso de Direito, prof. Antônio Renato, que 
entregou a Comenda em nome de todos.

O culto esteve a cargo do Capelão da FPM RIO, 
Reverendo Jouberto Heringer. Na exposição ele 
usou o texto bíblico do Evangelho de Marcos, 
fazendo uma comparação da missão da Igreja 
de Cristo com o desafi o do Mackenzie em criar 
novos projetos e alcançar pessoas, abençoando-
as. O Reverendo ainda destacou que o Mackenzie 
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Reverendo Jouberto Heringer 
Capelão da Faculdade Presbiteriana MACKENZIE RIO

Prof. Paulo Cesar Silva Guimarães sendo homenageado pelo Conselho Acadêmico, com o título de Professor Emérito do 
MACKENZIE RIO.

é uma escola confessional e tem como missão 
“educar o ser humano, criado a imagem de Deus, 
para o exercício pleno da cidadania, em ambiente 
de fé cristã reformada.

Encerrando o Culto de Ação de Graças, o Diretor  
Geral do FPM Rio, Prof. Wladymir Soares de Brito, 
orou ao Senhor agradecendo pela existência do 
Mackenzie e chamou todos os pastores presentes 
para que, em conjunto com o pregador da manhã, 
rogassem a benção de Deus sobre todos os 
presentes.

Escrevendo Hist rias, formando Vidas e 
construindo o Futuro.

Escrevendo Histórias, formando Vidas e 
construindo o Futuro.
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Visita guiada à 
JUCERJA
Entendendo o 
funcionamento da 
Junta Comercial
do Rio de Janeiro. 

No dia 26 de Agosto, alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Direito 
fi zeram uma visita guiada à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, 
acompanhados pelo Coordenador do Curso de Direito: Professor Antônio 
Renato. 

Alunos reunidos junto ao Professor Antônio Renato antes da visita à JUCERJA

Foto: Da esq. para a dir. Prof. Antônio Renato (Mackenzie Rio), Vítor Hugo, Presidente e Bernardo, Secretário Geral  repectivamente da Junta Comercial do Rio de 
Janeiro.

“No Mackenzie temos por hábito levar os alunos para visitas a lugares 
relacionados ao que eles aprendem em sala de aula. Tanto os alunos do 
Direito, como os alunos de Contábeis precisam entender o funcionamento 
da Junta. Não basta o conhecimento da lei. É muito importante que eles 
vejam na prática como se abre uma empresa, como os processos são 
julgados pelos vogais. ” Depoimento do Professor Antônio Renato.

Os alunos tiveram a oportunidade visitar as instalações do prédio, e ver de 
perto como a Junta funciona, e conhecer o Presidente e o Secretário geral 
da JUCERJA.
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MACKENZISTA de 
Sucesso: 
Entrevista com 
Ludmila da Silva 
Hastenreiter 
Formada em Ciências Contábeis 
pelo Mackenzie Rio e fundadora 
da startup Empoderamento 
Contábil, Ludmila empodera 
empreendedoras periféricas 
do Rio de Janeiro através do 
conhecimento em Finanças 
Corporativas e Contabilidade. 

Nascida e criada em áreas 
periféricas do RJ, Ludmila 
entende que sua missão é 
retribuir aos seus iguais o 
conhecimento que conquistou 
ao longo dos anos de estudo e 
atuação em grandes empresas.

Como a sua formação pelo Mackenzie Rio 
beneficiou na sua entrada no mercado de 
trabalho?

Lembrar dessa época é recordar os sonhos 
que se tornaram momentos tão especiais com 
minha aprovação na Mackenzie Rio. Lembro 
de mim mesma, ainda muito pequena, 
sonhando que me tornaria universitária aos 
17 anos, que seria a primeira pessoa da minha 
família a ingressar na universidade, que teria 

acesso à educação e oportunidades que meus pais 
infelizmente não puderam ter e que, a partir dali, o 
mundo se abriria para mim.

Em 2005, fui aprovada pelo Prouni para cursar 
Ciências Contábeis na Mackenzie Rio e foi 
maravilhoso testemunhar a realização de cada 
um dos meus sonhos. No mesmo ano, conquistei 
minha primeira experiência profissional, como 
estagiária em um escritório de contabilidade, o que 
me permitiu aplicar diariamente - desde o início do 
curso - todo aprendizado teórico de sala de aula. 
Sou muito grata também aos professores, na verdade 
grandes mestres, que se dedicaram a extrair nosso 
melhor e que se tornaram orientadores de carreira de 
alunos que, como eu, não atuavam na área antes de 
ingressar na universidade. 

Nesses 14 anos, vivenciei diversas mudanças 
significativas na área contábil - principalmente na 
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regulação e otimização de nossas atividades, mas 
para mim a mais relevante tem sido o avanço da 
representatividade feminina na contabilidade. 
Em 2009, quando me formei, representávamos 
apenas 25%*, mas em 2018 passamos a ser 43%* 
dos profissionais em uma área assumidamente 
patriarcal. Torço para que esse número cresça 
ainda mais.

* Dados divulgados pelo CRC SP, em Março 2018

Como foi sua experiência na Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie Rio?

Foram quatro anos de intenso crescimento 
intelectual e de muita dedicação, mas também 
uma época em que fiz grandes amigos que estão 
na minha vida até hoje.

E, claro, época de comer o cachorro quente 
do Celso nos intervalos das aulas, de estudar 
na biblioteca (e cochilar também, sempre que 
possível), de palestras maravilhosas e professores 
inesquecíveis: Celso Bastos, Francisco Alves, 
Antônio Castro, Waldir Ladeira, Rui e Felipe, muito 
obrigada!

Como foi estudar no exterior?

Uma experiência inesquecível! 
Acredito sinceramente que minha aprovação no 
treinamento de educação executiva em Finanças 

Corporativas, pela Ohio University, aconteceu na 
época certa: em que eu pude unir minha expertise 
na área contábil com a relevância do meu trabalho 
no empreendedorismo de impacto social.

Desde Outubro de 2017 tenho promovido eventos 
gratuitos como palestras, workshops, treinamentos 
online, lives e mesas de debate, conscientizando 
sobre a importância da Gestão Financeira e 
Contábil para o sucesso do micro negócio, frente 
à dura realidade de se empreender na periferia. 
Cerca de 1.500 pessoas já foram impactadas com 
conhecimento. 

Há um mês retornei de Ohio com a convicção 
de continuar as ações promovidas pela 
Empoderamento Contábil, compartilhando tudo 
que aprendi por lá.

No Brasil, mais de 29 milhões de lares são 
liderados por mulheres, a maioria mães solo, 
que se dividem diariamente entre diversos 
papéis e responsabilidades financeiras. Mulheres 
que fomentam a economia do país, mas ainda 
acreditam que suas atividades empreendedoras 
são apenas bicos temporários, que não são 
capazes de compreender as rotinas e demandas 
de uma empresa, além de desconhecerem os 
benefícios financeiros que a mudança pelo 
conhecimento trará para vida delas. Quando 
mulheres prosperam financeiramente, suas 
famílias, comunidades e cidades prosperam junto!
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Família Mackenzista
Família unida e engajada nas salas de aula do MACKENZIE.

Marines e Yasmin Araújo são mãe e fi lha 
que fazem juntas o curso de Direito da 
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio. A 
parte importante dessa história, foi que, 
apesar da diferença de idade, elas tiveram 
interesse pela profi ssão ao mesmo tempo. 
“Não tinha nem pensado em fazer Direito. 
Fomos fazer um curso aqui no Rio, nos 

apaixonamos pelo Direito e decidimos começar”. Disse 
Marines. 

O ensino do Mackenzie também conquistou as duas 
alunas que vieram transferidas de outra universidade. 
As alunas, que já estão no quarto período, se sentem 
adaptadas e bem satisfeitas com a faculdade. “Na outra, 
a relação não era direta, completamente diferente do 
ambiente aqui. Tivemos uma troca de professores que 
prejudicou bastante e decidimos sair de lá.” Afi rmaram.

Além disso, a perspectiva para o futuro também é 
boa e cheia de sonhos. Na visão delas, existem muitos   
aspectos em que o curso vai agregar conhecimento nas 
próximas etapas de suas vidas. Principalmente quando 
forem buscar uma vaga no mercado de trabalho. “Acho 
que temos muito a acrescentar [...] e o relacionamento, 
faz muita diferença”. Completaram. 

Quando perguntadas se queriam continuar a seguir à 
carreira no Direito, a resposta foi simples, porém direta: 
“Queremos”.
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Aprendizado 
Interativo:  
Tendência 
Chega ao 
Mackenzie

Nesse semestre, a Mackenzie 
Rio entrou definitivamente na 
nova tendência de aprendizado 
interativo que já vem sendo 
usada por escolas e faculdades 
ao redor do mundo. A ideia de 
formar grupos para trabalhar 
em um pequeno projeto foi 
implementada na faculdade 
Mackenzie pelo professor de 

Ciências Contábeis Fernando Santoro, que começou a usar com 
frequência em suas aulas. “Temos visto que é cada vez mais difícil 
prender a atenção dos alunos por conta das novas tecnologias que 
estão por aí.  Esse semestre, eu e o professor Leonardo, começamos 
a aplicar as metodologias ativas, onde o aluno é o protagonista, 
vai buscar o conhecimento e, através de algumas dinâmicas, 
vai ter o conteúdo passado de uma forma diferente de como é 
tradicionalmente”. Comentou.

Por conta da demanda do público jovem, que oferece uma 
característica de concentração menor do que as gerações anteriores, 
as dinâmicas estimulam muito o trabalho em equipe. Nisso, o 
resultado apresentado até agora vem sendo bem positivo, segundo 
afirmou o professor: “até estava falando com outro professor que 
quando eles [os alunos] estão sozinhos, a aula rende muito menos 
do que quando eles estão trabalhando em grupo”. 

A dinâmica também terá um pequeno balanço de relevância, 
para mostrar o impacto que cada experiência teve nas aulas. Isso 
decidirá quais táticas foram ou não importantes para o resultado 
final. O resultado da avaliação será feito pelos próprios professores, 
mas levando em conta o que foi ou não bem aceito pelos próprios 
alunos. No final, será decidido qual tática vai permanecer no 
próximo período. “A ideia é fechar o semestre e fazer uma avaliação 
geral de todas as atividades, ver o que deu certo e o que não deu, a 
partir disso utilizar em outras disciplinas também, e dar sequência”.

Professor de Ciências Contábeis do Mackenzie 
Rio, Fernando Santoro.
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