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Para ter um currículo atraente é importante
ter a preocupação em adquirir informações além
do contexto da sala de aula, garantindo, assim,
uma bagagem adicional para a sua formação.

O Mackenzie oferece atividades que ajudam você
na assimilação do conhecimento, fornecendo
também conteúdo extra para seu aprendizado.

Separamos algumas dessas atividades que podem
contar como um diferencial na graduação.
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A Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM) é uma das universidades privadas 
mais tradicionais do país, oferecendo 
cursos de graduação reconhecidos pelo 
MEC com a nota máxima e também pelo 
Ranking Universitário da Folha (RUF) 
como a melhor universidade não pública 
do estado de São Paulo (e uma das 
melhores do país).
A Universidade Presbiteriana Mackenzie 
tem tradição na qualidade de
ensino e na inovação. 

Venha experimentar
isso na prática!

Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, você não só aprende as matérias da grade 
curricular do curso escolhido: você vivencia valores e atitudes éticas que o ajudarão a 
se tornar um cidadão atuante e proativo. Esses valores éticos regem o Mackenzie há 
quase 150 anos. Capacidade de reflexão, pensamento crítico, criatividade e trabalho 
em equipe são algumas das habilidades desenvolvidas na Universidade. Todas elas 
são necessárias para a formação de um excelente profissional e de um cidadão 
capacitado a atuar em prol da sociedade. Por meio de atividades práticas executadas 
ao longo do curso, como os Projetos Integradores, o aluno é incentivado a desenvolver 
o trabalho em equipe e assumir o protagonismo de seu percurso acadêmico. Os 
projetos pedagógicos dos cursos da Universidade Presbiteriana Mackenzie permitem, 
portanto, que você possa construir um currículo diferenciado e atraente. Dentre 
as várias atividades propostas pelos cursos da Universidade, com certeza muitas 
lhe serão úteis e farão toda a diferença em seu currículo. Nossas opções de curso 
superior estão divididas em oito Unidades Acadêmicas, de acordo com a área de 
atuação profissional escolhida.
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Os cursos de extensão da Universidade Presbiteriana Mackenzie estão aí para dar 
aquele gás no seu conhecimento. São cursos de curta e de média duração que se 
adequam às necessidades específicas de sua carreira profissional, seja você já 
graduado em algum curso superior ou não. São uma ótima oportunidade para você 
se aprofundar numa determinada área de conhecimento.

A nossa Universidade oferece mais de 60 cursos de Extensão em áreas como Gestão 
e Negócios, Produção, Comunicação, Cultura, Direito, Educação, Psicologia Aplicada 
e Tecnologia.

Acesse nosso site e escolha o curso que se encaixa melhor em seus objetivos de 
aperfeiçoamento profissional. up.mackenzie.br/extensão
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CONCURSOS 
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Participar de concursos técnico-acadêmicos também são uma ótima chance de 
dar um upgrade no seu currículo. O Mackenzie realiza concursos internos, como o 
prêmio ABB-Engenharia Elétrica Mackenzie, que premia os melhores Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC) de Engenharia Elétrica da Universidade em parceria com 
a empresa ABB, líder mundial em tecnologias de energia e automação. Além desse 
exemplo, existem muitos outros concursos externos que buscam novas ideias a partir 
do ambiente universitário. Participar desses concursos, além de dar uma turbinada 
no seu currículo, dão a possibilidade de ganhar prêmios em dinheiro, viagens e até 
bolsas de estudo.

Alguns prêmios que mackenzistas já garantiram:

• Expocom
• Intercom
• Hackaton
• GuildWars
• Santander Empreendedorismo
• INFI-Febraban
• APCA de Arquitetura
• XVII Troféu São Paulo Capital Mundial da Gastronomia
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PRIMEIRO EMPREGO
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As taxas de empregabilidade dos profissionais que estudaram na UPM são muito 
altas. É comum os alunos conseguirem ótimos estágios em suas áreas de atuação, 
já nos semestres iniciais dos cursos. Os estudantes do Mackenzie já saem com uma 
boa base para o mercado de trabalho, pois vivenciam uma metodologia de ensino que 
une teoria e prática. Por esse e outros motivos, o aluno da UPM tem maiores chances 
de efetivação após o estágio.

O nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie tem um peso muito importante 
no mercado e as empresas reconhecem isso. Em um ambiente profissional cada vez 
mais competitivo, ter um diploma com nossa chancela é um grande diferencial para 
conquistar uma vaga. O conhecimento e a vivência que você vai adquirir ao longo 
de sua trajetória em nossa Universidade fará de você um profissional muito bem 
preparado e um cidadão consciente de seu papel na sociedade.

Viver a experiência universitária no Mackenzie é contar com a estrutura necessária 
para aprimorar suas ideias, dar suporte para desenvolver seus trabalhos e projetos e 
aprender coisas que serão úteis não só na universidade, mas também para toda a vida.

A incubadora de Empresas do Mackenzie é um exemplo desse tipo de aprendizado, 
pois ajuda jovens a transformar ideias inovadoras em empreendimentos de sucesso.
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INTERCÂMBIO

INTERNACIONAL

Trabalhar em outro país, estudar fora, ou fazer um mochilão: seja qual for a 
modalidade, um intercâmbio internacional é uma ótima oportunidade para 
complementar sua formação. O Mackenzie possui convênios com diversas 
universidades espalhadas pelo mundo. Entre as opções de países estão: Alemanha, 
Áustria, Bélgica, Canadá, EUA, França, Inglaterra, Itália, Portugal e Turquia.

A Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional (COI) faz a 
mediação entre essas universidades e os interessados, possibilitando uma troca de 
experiências entre estudantes, docentes e pesquisadores de outras instituições nas 
áreas de estudo, pesquisa e extensão.

São cerca de 200 vagas de mobilidade acadêmica por semestre, distribuídas entre 
os vários programas existentes, como Santander Universidades, Processo Fluxo 
Contínuo e programas de Dupla Titulação para a Escola de Engenharia e o Centro de 
Ciências Sociais e Aplicadas. Alunos que participam desses programas de mobilidade 
têm condições especiais de pagamento e até isenção de mensalidades na maioria das 
universidades parceiras dos países onde irão estudar.
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Com o mercado cada vez mais competitivo, falar uma outra língua pode ser o fator 
determinante para ser contratado num emprego ou não. Aprender um novo idioma é 
essencial para o aperfeiçoamento de sua carreira profissional, contribuindo, também, 
para o seu desenvolvimento pessoal. Para conseguir trabalhar em grandes empresas 
é essencial que você domine, pelo menos, dois idiomas além do português. E para 
para garantir aquela viagem internacional pela empresa é preciso estar preparado 
nessa área.

O Mackenzie Language Center (MLC) é uma escola de línguas que oferece toda a 
estrutura de laboratórios de informática e bibliotecas da melhor Universidade   do 
Estado de São Paulo (Folha RUF – 2018). Os cursos oferecidos são: espanhol, francês, 
inglês, português para estrangeiros, italiano e alemão. As aulas acontecem de 2ª a 
sábado com diversas opções de horários.

Curta a página: facebook.com/mackenzielanguagecenter

MACKENZIE

LANGUAGE CENTER
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Participar de Projetos Extracurriculares é uma ótima opção para começar a colocar 
em prática o que se aprende em sala de aula e adquirir experiência profissional.

Os Projetos Extracurriculares são orientados e acompanhados por professores 
e possibilitam o desenvolvimento do aluno, que pode ter o seu primeiro contato 
com o público e o mercado de trabalho.

As empresas juniores, os juizados especiais e as clínicas especializadas, entre 
outros, são alguns exemplos desses projetos desenvolvidos na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

Agência Júnior - fb/agenciajr
Empresa Júnior Designer – fb/jrdesignmackenzie
Empresa Júnior Engenharia – fb/empresajuniorengenhariamackenzie
Empresa Júnior Consultoria – fb/juniormackenzie
Clínica Psicológica
Clínica de Fisioterapia – fb/fisioterapiamackenzie
Juizado Especial Cível
Mack Pró – fb/mackprooficial
QualiMack – fb/qualimack
Redação Virtual – fb/redacaovirtual

Confira alguns deles:

PROJETOS

EXTRACURRICULARES
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Participar de uma Pesquisa Científica é uma experiência única, que proporciona 
desenvolvimento acadêmico, complementa a graduação. Pensando nisso, a 
UPM desenvolve Programas de Iniciação Científica (PIBIC/PIVIC) e de Iniciação 
Tecnológica (PIBIT/PIVIT).

A pesquisa é realizada ao longo de dois semestres, período no qual o aluno participa 
de atividades práticas e teóricas nos ambientes de pesquisa, sob a orientação de um 
professor orientador. Os Projetos de Iniciação Científica podem contar com o apoio 
do Fundo Mackenzie de Pesquisa (MackPesquisa), que fornece recursos para a 
realização dos projetos, tais como bolsas aos alunos pesquisadores.

Para participar do programa de bolsas PIBIC é preciso apresentar um projeto de 
pesquisa estruturado, com objetivos, hipóteses, metodologia e fundamentação 
teórica. Além disso, é necessária a supervisão de um professor de sua Unidade 
Acadêmica. Ficou interessado? Acompanhe os editais referentes ao programa e se 
inscreva, dando um passo a mais em sua formação e trajetória profissional.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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Sua ideia de negócio pode virar um projeto real de empresa aqui na Universidade. 
A Incubadora Mackenzie oferece suporte a jovens empreendedores para que ideias 
inovadoras sejam desenvolvidas e transformadas em empreendimentos de sucesso. 
Na Incubadora você encontra infraestrutura, capacitação e suporte gerencial para o 
desenvolvimento de uma empresa, acompanhando suas atividades desde a fase de 
planejamento até a consolidação do produto com a consultoria de especialistas.

Professores experientes orientam as empresas incubadas sobre todos os aspectos 
administrativos, comerciais, financeiros e jurídicos essenciais para viabilização de 
um negócio. Isso simplifica e acelera o processo de modernização tecnológica nos 
pequenos negócios.

Para participar, basta ter um projeto inovador e  vontade de abrir sua própria empresa.
Fique ligado!

Facebook: fb/incubadora.mackenzie
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TRABALHO
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Você provavelmente já ouviu falar que trabalho voluntário faz diferença no currículo 
e na vida. Para quem tem pouca experiência comprovada, essa informação pode 
ajudar em um processo seletivo. A Universidade Presbiteriana Mackenzie trabalha 
em parceria com a Coordenadoria de Projetos Sociais do Instituto Presbiteriano 
Mackenzie, que apoia inúmeros projetos sociais e organiza anualmente um grande 
programa de voluntariado chamado Mackenzie Voluntário.

Implantado em 2004, esse programa tem como principal finalidade sensibilizar, mobilizar 
e integrar todos os mackenzistas em um movimento de aproximação às comunidades 
que têm alguma carência. Além de conhecer e conviver com a realidade social de várias 
comunidades carentes, ao participar dos projetos do Mackenzie Voluntário você ainda 
pode aplicar o que aprende em sala de aula para ajudar as pessoas.

Saiba mais: mackenzie.br/voluntario
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O CCBS integra os cursos que consolidam a área da Saúde na UPM. A equipe de 
professores mestres, doutores e pesquisadores desenvolvem aulas e pesquisas 
em avançadas estruturas de laboratórios e clínicas que oferecem atendimento à 
comunidade. Estabelecendo parcerias com instituições que focam na saúde, no 
meio ambiente e na qualidade de vida, os cursos do CCBS realizam o processo de 
ensino e aprendizagem por meio da pesquisa, da extensão e da internacionalização, 
com a oportunidade de realizar mobilidade acadêmica internacional em mais de 150 
universidades, localizadas em 34 países.

CENTRO DE

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

E DA SAÚDE (CCBS)

27

• Ciências Biológicas
• Farmácia
• Fisioterapia
• Nutrição
• Psicologia
• Tecnológico em Gastronomia
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SOBRE O CURSO:
Para viabilizar o estudo dos seres vivos e da relação entre eles e o meio ambiente, o 
curso conta com infraestrutura e equipamentos de última geração em aulas teóricas 
e práticas, além de criar oportunidades de pesquisa. O aluno participa das atividades 
de campo obrigatórias, que ocorrem em todas as etapas e se articulam em torno de 
Projetos Integradores nas seis primeiras etapas do Bacharelado. A Licenciatura e o 
Bacharelado podem ser cursados simultaneamente e garantem formação específica 
e geral, com oferta de disciplinas básicas e profissionalizantes de acordo com o 
Conselho Federal de Biologia e o Conselho Nacional de Educação.

MERCADO DE TRABALHO:
Os biólogos trabalham nas áreas de meio ambiente, saúde e biotecnologia, com 
a capacidade de aplicar metodologia científica no planejamento, gerenciamento e 
execução de seus trabalhos. Eles realizam projetos de pesquisa, análises de laboratório, 
oferecem consultoria e assessoria técnica, elaboram relatórios e avaliações e podem 
atuar como professores do ensino secundário após a conclusão da Licenciatura.

Duração: 8 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: matutino e vespertino
Contato: ccbs.secbio@mackenzie.br

SOBRE O CURSO:
O curso oferece formação em três eixos principais: cuidado em saúde, tecnologia 
e inovação em saúde e gestão em saúde. Na área de cuidado com o paciente, o 
farmacêutico desenvolve o uso racional do medicamento. A área industrial e tecnológica 
engloba a análise de documentos, pesquisa e desenvolvimento e controle de qualidade 
de medicamentos, cosméticos e alimentos. Um destaque é a Farmácia Clínica, que 
insere os estudantes em residências multidisciplinares de São Paulo (Albert Einstein, 
Sírio-Libanês, Hospital das Clínicas, etc.). Protagonismo é estimulado por workshops 
empreendedores de alimentos, medicamentos e produtos naturais.

MERCADO DE TRABALHO:
O farmacêutico pode atuar nas áreas de medicamentos, alimentos e análises 
clínicas. Algumas de suas atribuições são a produção, controle e desenvolvimento 
de novos fármacos; atenção à saúde; uso racional de medicamentos; saúde pública; 
fiscalização de estabelecimentos e produtos de saúde; registro de novos produtos; 
análise e desenvolvimento de alimentos e prevenção e diagnóstico de doenças por 
meio de análises clínicas e toxicológicas.

Duração: 8 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: integral 
Contato: ccbs.farmacia@mackenzie.br

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

FARMÁCIA

28

(Bacharelado e Licenciatura)

(Bacharelado)
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SOBRE O CURSO:
O fisioterapeuta formado na UPM é um profissional que enfatiza o ser humano como foco 
central. Há um amplo leque de atuação que abrange a assistência direta aos pacientes, 
a atuação em gestão e planejamento, a tecnologia, a inovação e a pesquisa científica, 
com destaque nas áreas esportiva, dermatofuncional, de saúde da mulher e de saúde 
da pessoa idosa. O curso tem aulas teóricas e práticas desenvolvidas em laboratórios 
especializados, práticas clínicas e participação em projetos de pesquisa e extensão. Outro 
diferencial são os convênios com renomadas instituições nacionais e internacionais. 

MERCADO DE TRABALHO:
As possibilidades de atuação para o fisioterapeuta acompanham o crescimento das 
demandas na área da saúde. Considerando sua autonomia, cada profissional pode 
propor e desenvolver, de forma inovadora, abordagens e condutas fisioterapêuticas. Os 
atendimentos podem ocorrer em serviços públicos ou privados, além da possibilidade 
de desenvolvimento de negócios próprios.

Duração: 10 semestres
Campus Higienópolis
Período: matutino
Contato: ccbs.fisioterapia@mackenzie.br

SOBRE O CURSO:
O cuidado com os hábitos alimentares tem relação direta com a qualidade de vida e 
auxilia na prevenção de doenças como obesidade, hipertensão e diabetes. O curso 
conta com laboratórios para a realização de estudos dos alimentos, como a análise da 
composição, preparação, qualidade higiênica e utilização tecnológica. Temos também 
a Clínica Escola, um ambiente de formação profissional que oferece atendimento e 
orientação nutricional à comunidade. E o aluno poderá desenvolver seu próprio 
negócio por meio de disciplinas que estimulam o empreendedorismo.

MERCADO DE TRABALHO:
O nutricionista pode trabalhar em diversas áreas, tanto no setor público como no 
privado, como: alimentação coletiva, nutrição clínica, saúde coletiva, docência, 
indústria de alimentos, nutrição na atividade física e marketing de alimentos.

Duração: 8 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: matutino e vespertino
Contato: ccbs.nutricao@mackenzie.br

FISIOTERAPIA

NUTRIÇÃO

31

(Bacharelado)

(Bacharelado)
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SOBRE O CURSO:
Cabe ao psicólogo o estudo dos fenômenos psicológicos (cognitivos, afetivos e 
relacionais) em suas dimensões individual e coletiva. O curso oferece exercícios 
de leitura, reflexão e interpretação das expressões psíquicas e da realidade social 
brasileira por meio das aulas teóricas, das práticas em laboratórios e dos estágios 
realizados no serviço-escola de psicologia que é mantido pela universidade. Há 
também a opção de Licenciatura, que contempla as didáticas e métodos do ensino
de Psicologia.

MERCADO DE TRABALHO:
Além dos espaços tradicionais de atuação, o psicólogo encontra oportunidades em 
todos os níveis de atenção, promoção e prevenção à saúde individual e coletiva, 
atuando junto a equipes multidisciplinares nas áreas de saúde, clínica, educação, 
direitos humanos, segurança, trabalho, trânsito e esporte, entre outras.

Duração: 10 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: matutino e vespertino
Contato: ccbs.psicologia@mackenzie.br

SOBRE O CURSO:
A proposta inovadora do curso de Gastronomia possibilita atitudes e ações 
empreendedoras, como a criação e a execução de um projeto gastronômico completo, 
do planejamento à realização prática, com subsídios para que cada aluno possa montar 
seu próprio negócio. O curso também oferece formação e oportunidades diferenciadas, 
como a possibilidade de realizar intercâmbios internacionais, de participar de 
programas de extensão e de se engajar na pesquisa universitária com experiências 
práticas. A parceria com o Swiss Education Group abre a possibilidade de realizar 
estágio internacional de aperfeiçoamento em renomados centros de referência.

MERCADO DE TRABALHO:
O profissional atua nas áreas operacionais da cozinha, no setor industrial alimentício, 
em trabalhos de catering, eventos e banquetes, além de consultoria e gestão de 
negócios gastronômicos. O mercado de gastronomia é um dos mais promissores da 
atualidade no Brasil e no mundo.

Duração: 4 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: matutino e noturno
Contato: ccbs.gastronomia@mackenzie.br

PSICOLOGIA

GASTRONOMIA

32

(Bacharelado e Licenciatura)

(Superior de Tecnologia)
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CENTRO DE
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O CCL forma profissionais das áreas de Comunicação e de Letras aptos para 
ingressar em um mercado de trabalho cada vez mais complexo e competitivo. 
Para formar alunos que se destacam, o Centro de Comunicação e Letras oferece 
amplo acervo bibliográfico, laboratórios e estúdios modernos, além de contar com 
professores reconhecidos pelo mercado e pelo meio acadêmico. O Centro incentiva o 
desenvolvimento de projetos sociais junto à comunidade, e a vivência de experiências 
profissionais e culturais, com o objetivo de ampliar o leque de oportunidades para a 
formação humanista que o CCL oferece ao aluno.

• Jornalismo
• Letras
• Publicidade e Propaganda

CENTRO DE

COMUNICAÇÃO

E LETRAS (CCL)

35
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SOBRE O CURSO:
O curso investe em uma sólida formação social, ética e humanística, com disciplinas 
que contextualizam os fatos socioculturais e a evolução do pensamento, assim como os 
aspectos históricos, éticos, políticos, estéticos e técnicos do jornalismo. Essa base ajuda 
a criar subsídios para o desenvolvimento do espírito crítico e propicia conhecimentos 
específicos dentro da área de estudo. A competência técnica exigida pelo mercado de 
trabalho é priorizada com atividades nos laboratórios de computação gráfica e de 
fotografia e nos estúdios de TV e rádio. Também são oferecidas oportunidades de pesquisa 
em iniciação científica e intercâmbio em dezenas de instituições de ensino fora do Brasil.

MERCADO DE TRABALHO:
O jornalista formado pela UPM pode atuar em empresas de mídia (como repórter, 
editor, locutor e comentarista, entre outras funções), agências de comunicação, 
assessorias de instituições privadas ou públicas e no terceiro setor. Outras 
possibilidades incluem a produção e a curadoria de conteúdo (para novas mídias e 
para a imprensa tradicional) e o empreendedorismo.
 
Duração: 8 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: tarde (até o 4º semestre) e manhã (a partir do 5º semestre)
Contato: jornalismo.ccl@mackenzie.br

SOBRE O CURSO:
O curso de bacharelado em Letras (modalidade presencial) habilita o aluno para a 
participação dinâmica, crítica e efetiva nas áreas de atuação desse profissional. A 
licenciatura forma professores de Língua Portuguesa (modalidade EaD) e de Língua 
Portuguesa e Inglesa (modalidade presencial) que sejam capazes de provocar 
mudanças e de desencadear transformações sociais. O curso também estimula a 
prática do empreendedorismo, para capacitar o aluno a desenvolver seu próprio 
negócio na área editorial ou cultural. Além disso, a possibilidade de realizar pesquisas 
e intercâmbios internacionais complementa a formação acadêmica.

MERCADO DE TRABALHO:
O bacharel em Letras atua como revisor de textos, editor, preparador e produtor de 
textos e consultor cultural, entre outras funções. O professor formado na licenciatura 
pode atuar como docente e gestor na educação pública e privada. Trata-se de um 
setor em expansão, seja pelo papel estratégico que a educação assume na sociedade 
do conhecimento, pelo aspecto prioritário que vem recebendo das políticas públicas 
ou pelo número elevado de brasileiros em idade escolar que ainda não frequentam
as instituições de ensino básico.

Duração: 8 semestres
Campus Higienópolis
Período: matutino
Contato: letras.ccl@mackenzie.br

JORNALISMO

LETRAS
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SOBRE O CURSO:
O curso estimula o aluno a desenvolver a capacidade crítica e a habilidade de utilizar 
diversas formas de comunicação mercadológica e publicitária nos objetivos das 
organizações. Além da infraestrutura de salas, laboratórios e estúdios, há disciplinas 
específicas vinculadas às demandas atuais da área de comunicação. O estímulo ao 
empreendedorismo e as oportunidades de intercâmbio são outros diferenciais. Ao 
final da 4ª etapa, o aluno deve escolher entre duas linhas de formação: Marketing ou 
Criação Publicitária.

MERCADO DE TRABALHO:
O mercado publicitário ocupa uma área extensa de atuação e está cada vez mais 
exigente. Dentro do universo profissional, destacam-se agências (publicidade, 
marketing direto, design, branding), produtoras (rádio, televisão, cinema, internet, 
gráficas), empresas, veículos de comunicação, institutos de pesquisas, houses etc. 
O curso prepara o graduado para ocupar espaço em um mercado estimulante e 
desafiador.

Duração: 8 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: vespertino (1º ao 4º semestre) - matutino (5º ao 8º semestre)
e noturno (1º ao 8º semestre)
Contato: publicidade.ccl@mackenzie.br

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

39

(Bacharelado)



40

CENTRO DE CIÊNCIAS
SOCIAIS E APLICADAS (CCSA)
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O CCSA é a Unidade Acadêmica da UPM dedicada ao ensino nas áreas de 
Gestão, Economia e Negócios. O complexo mundo contemporâneo possui 
atores sociais que se relacionam conosco a maior parte do tempo de nossas 
vidas. Todos os dias mantemos contato com organizações, sejam elas públicas, 
privadas ou não governamentais, que são conduzidas por gestores capacitados. 
O CCSA oferece cursos de graduação reconhecidos pelo mercado, com amplo 
incentivo à pesquisa e à inovação.

• Administração
• Administração - Gestão de Comércio Exterior
• Ciências Contábeis
• Ciências Econômicas

CENTRO DE

CIÊNCIAS SOCIAIS

E APLICADAS (CCSA)
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SOBRE O CURSO:
Planejar, organizar, dirigir e controlar: esse é o papel do administrador, um profissional 
que toma decisões para o sucesso das organizações e da sociedade. Além de trabalhar 
as áreas de marketing, finanças, gestão de pessoas e operações, o curso tem foco no 
desenvolvimento do espírito empreendedor, da visão estratégica e da postura criativa. O 
corpo docente altamente qualificado composto por doutores e mestres e a Empresa Junior 
Mackenzie Consultoria, reconhecida pelo seu histórico de formação de gestores com 
espírito crítico e realizador, são dois diferenciais. Além disso, o aluno tem acesso a atividades 
que simulam a realidade organizacional, pode realizar intercâmbios internacionais e até 
mesmo obter um diploma de uma universidade europeia (dupla titulação).

MERCADO DE TRABALHO:
O mercado de trabalho do administrador é amplo e o índice de empregabilidade é muito 
elevado. Os profissionais da área podem atuar em todos os setores de uma empresa, 
órgão público ou ONG, pois têm conhecimentos sobre planejamento estratégico, gestão 
financeira, gerenciamento de produção, marketing e gestão de recursos humanos.

Duração: 8 semestres
Campus  Higienópolis
Períodos: matutino e noturno
Contato: coord.administracao@mackenzie.br

SOBRE O CURSO:
O curso tem enfoque em assuntos do comércio internacional, além de garantir a formação 
nas áreas clássicas de atuação do administrador (marketing, finanças, gestão de pessoas 
e operações). O aluno terá contato com todos os aspectos legais e comerciais que 
envolvem as atividades de importação e exportação, bem como os desafios no processo 
de internacionalização das organizações e dos mercados, por meio de componentes 
curriculares específicos, visitas técnicas e participação em projetos de pesquisa e extensão.  
Outros diferenciais são a formação para o empreendedorismo e a possibilidade de realização 
de intercâmbio em universidades do exterior.

MERCADO DE TRABALHO:
O profissional de comércio exterior garante a conformidade das operações 
aduaneiras e permite aos importadores e exportadores o máximo usufruto dos 
diversos mecanismos que reduzem a carga tributária e o custo logístico. O mercado 
de trabalho engloba vários setores, como indústria, comércio, instituições financeiras 
e empresas de logística. Também é possível ocupar cargos em secretarias municipais 
e estaduais, ministérios e autarquias federais, entre outros setores do poder público. 

Duração: 8 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: matutino e noturno
Contato: coord.administracao@mackenzie.br

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
(GESTÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR)

42

(Bacharelado)

(Bacharelado)



4343



4444



45

SOBRE O CURSO:
O curso capacita o aluno para atuar nas mais diversas organizações como analista 
financeiro, contador, consultor, auditor ou perito. A estrutura didático-pedagógica 
está adaptada às normas internacionais e conta com um corpo docente constituído 
por doutores e mestres com ampla experiência de mercado. Os alunos também 
podem atuar em projetos de pesquisa e de extensão e, por meio das disciplinas 
de empreendedorismo, aprendem a montar e gerir o próprio negócio na área de 
contabilidade. No campo internacional, além das oportunidades de intercâmbio, é 
possível obter dupla titulação com o Instituto Politécnico da Guarda em Portugal.

MERCADO DE TRABALHO:
O profissional pode exercer suas atividades em diversos ambientes e sob diversas 
condições. Na empresa, pode atuar como “controller”, contador, gerente de 
contabilidade e auditor interno. No ensino, como professor e pesquisador. Como 
autônomo, pode ser um auditor independente ou consultor. Em órgãos públicos, é 
possível atuar como contador público, agente ou auditor fiscal. 

Duração: 8 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: matutino e noturno
Contato: coord.contabeis@mackenzie.br

SOBRE O CURSO:
Criptomoedas, PIB, mercado financeiro, desigualdade de renda e empreendedorismo 
– se você se interessa por esses assuntos, este curso é feito para você. A graduação 
em Ciências Econômicas possibilita ao aluno contato com o moderno pensamento 
econômico e a aplicação prática desse conhecimento. Por meio das aulas de 
empreendedorismo, você receberá subsídios para estruturar o seu próprio negócio. 
Terá, ainda, a oportunidade de desenvolver projetos de iniciação científica e poderá 
realizar intercâmbio em universidades do exterior.

MERCADO DE TRABALHO:
Com oportunidades no mercado financeiro, empresas, governo e universidades, entre 
outras instituições públicas ou privadas, o economista tem a atribuição de analisar 
e propor ações relacionadas às questões financeiras, identificar fontes de recursos, 
lidar com a alocação de carteiras de investimentos e a precificação de ativos, avaliar 
a conjuntura econômica para tomada de decisões, analisar setores econômicos e 
padrões de concorrência e elaborar projetos de investimento. 

Duração: 8 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: matutino e noturno
Contato: coord.economia@mackenzie.br

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

CIÊNCIAS ECONÔMICAS
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CENTRO DE EDUCAÇÃO,
FILOSOFIA E TEOLOGIA (CEFT)
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O CEFT tem sua identidade voltada aos estudos das humanidades e possui 
um corpo docente qualificado, formado por professores mestres e doutores, 
oferecendo um grande acervo de livros e bases de dados para pesquisa. O 
Centro busca promover um processo de aprendizagem crítico e autônomo, 
sempre apoiado tanto na prática científica quanto no exercício da cidadania. 
Além disso, seus alunos têm a oportunidade de realizar mobilidade acadêmica 
em mais de 100 universidades localizadas em 30 países.

• Licenciatura em Filosofia
• Licenciatura em História
• Licenciatura em Pedagogia

CENTRO DE

EDUCAÇÃO, FILOSOFIA

E TEOLOGIA  (CEFT)
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SOBRE O CURSO:
Com 25 anos de história, o curso de Licenciatura em Filosofia conta com tradição, corpo 
docente qualificado, vasto acervo bibliográfico e projetos acadêmicos de ponta. Você, 
como aluno de Filosofia, poderá realizar projetos de Iniciação Científica e terá acesso a um 
amplo rol de possibilidades de intercâmbio internacional com dezenas de universidades 
conveniadas para, assim, ampliar seus horizontes culturais e acadêmicos. Por fim, por 
meio das aulas de empreendedorismo, irá aprender a desenvolver seu próprio negócio.

MERCADO DE TRABALHO:
O licenciado em Filosofia dedica-se principalmente à docência no ensino médio. O 
mercado de trabalho ampliou-se consideravelmente nos últimos anos, alcançando 
setores como ONGs, instituições públicas ou privadas, editoras, institutos de pesquisa 
e centros culturais, entre outros. 

Duração: 8 semestres
Campus Higienópolis
Contato: filosofia@mackenzie.br

SOBRE O CURSO:
O curso de Licenciatura em Pedagogia tem como eixo central a relação entre a teoria 
e a prática, aspecto que é desenvolvido ao longo de toda a formação do aluno. Neste 
curso, você vivenciará a junção da tradição e solidez teórica com a prática educacional-
pedagógica. Também irá aprender a formular, implementar e avaliar projetos pedagógicos 
e será capaz de analisar políticas educacionais e seus processos de implementação. Sua 
formação será acrescida de uma perspectiva empreendedora e você também poderá 
acumular experiência investigativa, desenvolvendo projetos de Iniciação Científica.

MERCADO DE TRABALHO:
Pedagogos podem atuar nas áreas de docência na Educação Infantil, no Ensino 
Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e na gestão do trabalho 
pedagógico em espaços escolares e não-escolares, formulando, implementando e 
avaliando programas e projetos. É possível trabalhar ainda em cursos de formação 
profissional na área de serviços e no apoio escolar, entre outros setores. 

Duração: 8 semestres
Campus Higienópolis
Período: noturno
Contato: pedagogia@mackenzie.br

FILOSOFIA

PEDAGOGIA

48

(Licenciatura)

(Licenciatura)



4949



5050



51

SOBRE O CURSO:
O curso adota como base o pensamento e a prática cristã da Teologia Reformada 
sob a perspectiva calvinista. O calvinismo é uma importante perspectiva teológica e 
filosófica na qual boa parte de nossa história recente foi desenvolvida e apresenta 
muitos princípios e valores nos quais a sociedade ocidental atual é baseada. A 
importância de seu estudo, portanto, ultrapassa os limites da religião.
O curso tem como objetivo graduar teólogos com sólida instrumentação científica, 
referenciada nas Escrituras Sagradas.

MERCADO DE TRABALHO:
O teólogo graduado na UPM desenvolve competências para liderar instituições 
religiosas, comunidades populares, instituições filantrópicas e ONGs, além de poder 
atuar como professor e pesquisador.

Duração: 8 semestres
Campus Higienópolis
Período: noturno
Contato: teologia@mackenzie.br

TEOLOGIA
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ESCOLA DE
ENGENHARIA (EE)
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A Escola de Engenharia da UPM (EE) é uma das mais tradicionais do país e conta, 
também, com o curso de graduação em Química, com as opções de Bacharelado 
e de Licenciatura. Os mackenzistas dos cursos da Escola de Engenharia vêm 
ocupando posições de destaque em todos os setores econômicos: Industrial, serviços, 
agronegócio e governo. Nossos laboratórios são bem equipados e modernos, como 
por exemplo, os centros de pesquisa avançada em grafeno e outros nanomateriais, de 
radioastronomia e astrofísica, além dos diferentes laboratórios nas áreas de química 
e em TV digital, o que garante a continuidade da formação dos melhores engenheiros 
e químicos do mercado.

• Engenharia Civil
• Engenharia de Materiais
• Engenharia de Produção
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecânica
• Química

ESCOLA DE

ENGENHARIA (EE)
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SOBRE O CURSO:
O curso tem mais de 120 anos e está sempre à frente do mercado, trazendo tendências 
internacionais e inovações tecnológicas. No Brasil, a UPM foi pioneira ao abordar temas 
de ponta na área, como túneis e obras subterrâneas e georreferenciamento, entre 
outros. Aqui você vai utilizar excelentes laboratórios de ensino e pesquisa, aumentando 
as oportunidades de obter excelentes colocações no mercado de trabalho. O intercâmbio 
e a dupla titulação com universidades renomadas da Europa e dos Estados Unidos estão 
ao alcance dos alunos e são um importante diferencial do curso.

MERCADO DE TRABALHO:
O engenheiro civil pode trabalhar em áreas como gestão de projetos de construção civil, 
de estruturas e fundações, de meio ambiente e de recursos hídricos, de geotécnica 
e de infraestrutura de transportes, tanto em empresas privadas como em estatais. 
Outra possibilidade é a atuação como empreendedor, pois o curso tem disciplinas que 
abordam a inovação e a gestão de negócios próprios.

Duração: 10 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: integral e noturno
Contato: engcivil.upm@mackenzie.br

SOBRE O CURSO:
Os profissionais dessa área são responsáveis pela pesquisa, especificação, design e 
desenvolvimento de materiais para se adequar às novas tecnologias e necessidades 
da sociedade, gerando produtos baseados em metais, polímeros e cerâmicos, bem 
como as diversas combinações entre eles. O curso também explora a ação dessas 
três áreas no ramo da Nanotecnologia e tem estreita relação com o primeiro centro de 
pesquisa dedicada totalmente ao grafeno da América Latina, o MackGraphe (Centro 
de Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologias). Além disso, 
o curso também ensina conceitos e estratégias para você se tornar um empreendedor 
e atuar em seu próprio negócio.

MERCADO DE TRABALHO:
O profissional atua na área de biomateriais, na indústria automobilística, na indústria têxtil, 
em transformadoras de plásticos, em metalúrgicas, na indústria cerâmica tradicional e 
avançada e em empresas dedicadas ao uso de nanomateriais ou como pesquisador e 
professor em universidades e institutos de pesquisas públicos ou privados.

Duração: 10 semestres
Campus Higienópolis
Período: noturno
Contato: engmateriais@mackenzie.br

ENGENHARIA CIVIL

ENGENHARIA DE MATERIAIS
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SOBRE O CURSO:
O Engenheiro de Produção é preparado para analisar e propor sistemas produtivos 
envolvendo seres humanos, materiais, tecnologia, informação, recursos financeiros e 
energia, com resultados favoráveis às pessoas e ao meio ambiente. O curso capacita o 
aluno a atuar com eficiência em todas as etapas da produção, incluindo programação, 
operação, logística, controle, modelagem de processos e sistemas de informação. 
Você vai ser preparado para atuar na Indústria 4.0 – a manufatura avançada –, que 
impulsiona o desenvolvimento mundial. A gestão da inovação, o empreendedorismo, a 
chance de realizar intercâmbio e a possibilidade de dupla titulação em universidades 
norte-americanas são diferenciais do curso.

MERCADO DE TRABALHO:
A formação multidisciplinar permite ao profissional integrar questões tecnológicas 
com a resolução de problemas gerenciais, o que o torna um profissional muito 
procurado no mercado. Ele pode atuar em variados setores econômicos, como o 
agronegócio, a indústria e o setor de serviços, inclusive no mercado financeiro.

Duração: 10 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: integral e noturno
Contato: engproducao@mackenzie.br

SOBRE O CURSO:
O curso de Engenharia Elétrica forma, há mais de 100 anos, profissionais de excelência 
para atuar no campo de eletricidade e energia, com linhas de especialização em 
“Eletrônica, Telecomunicações e Automação” ou “Sistemas de Potência, Energia e 
Automação”. As novas tecnologias nas áreas de telecomunicações, transmissão 
de dados, sistemas de energia, automação e controle exigem um profissional com 
flexibilidade, inovação e agilidade, pois as aplicações da eletricidade e da eletrônica 
estão presentes em todas as atividades do mundo contemporâneo. 

MERCADO DE TRABALHO:
O profissional atua em empresas de eletrônicos, computação, automação, 
telecomunicações, geração e distribuição de energia, além de várias outras áreas. 
Indústrias, empresas dos mais variados ramos, escritórios e consultorias são o 
ambiente de trabalho desse profissional. 

Duração: 10 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: integral e noturno
Contato: engproducao@mackenzie.br

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

ENGENHARIA ELÉTRICA
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SOBRE O CURSO:
O estudante de Engenharia Mecânica conta com laboratórios de alta tecnologia, 
moderno método de ensino e corpo docente capacitado para estimular a criatividade 
e preparar o aluno para atuar no mercado de trabalho. Você pode também ser um 
engenheiro empreendedor, estudando a inovação e aprendendo a gerir o próprio 
negócio. A possibilidade de realizar intercâmbio com universidades estrangeiras está 
ao alcance de todos e pode enriquecer a vivência acadêmica e pessoal.

MERCADO DE TRABALHO:
O Engenheiro Mecânico pode atuar em manufatura, processos de fabricação, 
projetos de máquinas, equipamentos e instalações e no gerenciamento de natureza 
técnica, ambiental, etc. O Engenheiro Mecânico com linha de formação específica 
em Mecatrônica desenvolve pesquisas e propõe soluções para problemas na área de 
automação e controle dos processos industriais.

Duração: 10 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: integral e noturno (a partir do 7º semestre)
Contato: engmecanica.upm@mackenzie.br

SOBRE O CURSO:
Fundado em 1974, o curso é pautado no sólido conhecimento nas áreas de 
química, físicoquímica, química inorgânica, química orgânica, química analítica e 
nanotecnologia, além de excelente infraestrutura com salas de aula, laboratórios 
de ensino e pesquisa. Sediado na Escola de Engenharia, promove a criatividade dos 
graduandos e ampla colaboração no desenvolvimento de novos nanomateriais, energia, 
processos industriais, soluções para o meio ambiente etc. As duas modalidades do 
curso (bacharelado e licenciatura) contam com excelente infraestrutura, estimulam 
o desenvolvimento de projetos de pesquisa e oferecem possibilidade de intercâmbio 
em mais de 30 países.

MERCADO DE TRABALHO:
O profissional pode atuar em diferentes ramos, como indústria química e de cosméticos, 
instituições de ensino, centros de pesquisa, instituto de perícia, órgãos públicos etc. O 
curso de licenciatura em Química (que pode ser realizado concomitantemente com o 
bacharelado) forma professores para o ensino de Química na educação básica.

Duração: 8 semestres
Campus Higienópolis
Período: noturno
Contato: quimica.upm@mackenzie.br

ENGENHARIA MECÂNICA

QUÍMICA
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A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo é uma das mais tradicionais 
e renomadas instituições de ensino de arquitetura do País e contempla 
dois cursos de graduação: Arquitetura e Urbanismo e Design. Além disso, 
é destaque nos cursos de doutorado, mestrado e especialização, tendo 
alcançado prestígio internacional. É um lugar de gente criativa que desenvolve 
projetos em diversas escalas e que oferece aos alunos a oportunidade de 
realizar mobilidade acadêmica em mais de uma centena de universidades 
localizadas em 30 países.

• Arquitetura e Urbanismo
• Design
 

FACULDADE DE

E URBANISMO (FAU)

ARQUITETURA

61



62

SOBRE O CURSO:
O curso forma, há mais de um século, profissionais que contribuem para elevar a 
qualidade de vida da população e do ambiente das cidades. Ele é conhecido pela sua 
tradição e excelência, pela qualidade e valor de seus professores, estudantes e ex-
alunos, pelo avanço em pesquisas aplicadas e projetos de extensão e pela infraestrutura 
de ponta para experimentações. O curso é predominantemente prático e se estrutura 
em cinco áreas: Projeto, Urbanismo, Fundamentação e Crítica, Experimentação 
e Tecnologia e Meio Ambiente e Sustentabilidade. Você terá como diferenciais a 
abordagem empreendedora, a oportunidade de desenvolver projetos de iniciação 
científica e a possibilidade de realizar intercâmbio em universidades do exterior.

MERCADO DE TRABALHO:
O profissional tem oportunidades na iniciativa privada, no setor público e em ONGs. 
Além de realizar projetos de edificações, atua em construções e projetos de diversas 
escalas, desde a arquitetura de interiores até planos e projetos urbanos.

Duração: 10 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: matutino, vespertino e noturno
Contato: au.fau@mackenzie.br

SOBRE O CURSO:
O curso forma profissionais com competências e habilidades múltiplas, capazes de atuar 
de forma ampla no mercado, diante das complexas e rápidas transformações tecnológicas 
dos processos produtivos e culturais ligados à sociedade contemporânea. O curso conta 
com uma sólida infraestrutura e docentes renomados que colocam o ser humano no 
centro de suas atividades e projetos, que estimulam a criatividade, a inovação e a visão 
sistêmica. Você ainda pode realizar estágio na Empresa Junior Design e frequentar as 
atividades integradoras e gratuitas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

MERCADO DE TRABALHO:
O designer pode atuar na área de gestão de design em estratégia de negócios, design de 
produtos e design de comunicação, desenvolvendo ações nos segmentos de moda, cultura, 
branding, serviço, inovação, indústria (eletroeletrônicos, mobiliário, transporte), design 
gráfico e digital, audiovisual, entre outros. Pode, ainda, trabalhar em instituições estatais, 
empresas privadas ou ONGs, como profissional autônomo, contratado ou empresário. 

Duração: 8 semestres
Campus Higienópolis
Período: noturno
Contato: design.fau@mackenzie.br

ARQUITETURA E URBANISMO

DESIGN
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FACULDADE DE COMPUTAÇÃO 
 E INFORMÁTICA (FCI)
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FACULDADE DE

E INFORMÁTICA (FCI)

COMPUTAÇÃO
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A FCI foi fundada em 1970, buscando formar profissionais altamente 
qualificados para o mercado de trabalho em Informática, Matemática e 
Computação. Desde então, tem mantido cursos de excelência nessas áreas, 
com um quadro docente de doutores e mestres, atualizando constantemente 
seus projetos pedagógicos de curso, seus laboratórios e equipamentos. Os 
alunos participam de uma dezena de laboratórios de pesquisa com acesso 
às tecnologias mais modernas, como as bibliotecas físicas e digitais com 
referências bibliográficas sempre atualizadas. Além disso, têm a oportunidade 
de realizar mobilidade acadêmica em mais de 150 universidades localizadas 
em 34 países.

• Ciência da Computação
• Sistemas de Informação
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SOBRE O CURSO:
O curso forma profissionais para o desenvolvimento de soluções eficientes de 
hardware e software, com forte base conceitual e tecnológica. Você terá acesso a 
uma infraestrutura completa de apoio às atividades acadêmicas e será preparado 
para exercer atividades em diversos segmentos públicos e privados da economia 
e da sociedade. E poderá desenvolver seu próprio negócio, pois o curso estimula o 
empreendedorismo. Os alunos têm a possibilidade de obter dupla titulação em uma
instituição de ensino portuguesa, ampliando a chance de obtenção de vagas em nível 
internacional.

MERCADO DE TRABALHO:
O campo tende ao crescimento, o que faz com que o índice de empregabilidade 
seja cada vez maior. Os profissionais da área atuam no projeto, desenvolvimento e 
implementação de soluções integradas para a digitalização eficiente de sistemas 
com alta disponibilidade, confiabilidade e segurança, além de prestar consultorias ou 
atuar na área acadêmica como professores ou pesquisadores.

Duração: 8 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: matutino e noturno
Contato: cienciadacomputacao@mackenzie.br

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
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SOBRE O CURSO:
O curso se destaca pela formação de cidadãos altamente capacitados para atuar 
nesse mercado dinâmico e exigente. Após a conclusão da 5ª etapa, os alunos podem 
requerer a titulação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Além 
disso, há a possibilidade de obter a Licenciatura em Sistemas de Informação para 
Gestão, em Portugal, ampliando o leque de oportunidades em nível internacional. 
Também são oferecidas disciplinas de empreendedorismo que auxiliam na montagem 
e gestão de negócios.

MERCADO DE TRABALHO:
Os profissionais podem atuar na iniciativa privada, no setor público e como 
pesquisadores nas mais diferentes áreas. Multinacionais como IBM, Microsoft e 
Google, por exemplo, são grandes empregadoras, além de companhias das áreas de 
entretenimento, telecomunicações e tecnologia da informação, entre outras. 

Duração: 8 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: manhã (até o 6º semestre) e noite (7º e 8º semestres) / noite (todo o curso)
Contato: sistemasdeinformacao@mackenzie.br

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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FACULDADE DE
DIREITO (FD)
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A Faculdade de Direito (FD) da UPM, fundada há sessenta e cinco anos, foi a terceira
instituição de ensino superior dedicada ao ensino do Direito a ser criada no estado 
de São Paulo. Atualmente, figura entre as principais faculdades do país, e é uma das 
instituições de ensino que tem maior número de profissionais aprovados no exame da 
OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Sua excelência acadêmica tem sido destaque 
ao longo dos anos, o que justifica o alto grau de empregabilidade dos seus egressos.
 

FACULDADE

DE DIREITO (FD)
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SOBRE O CURSO:
Juízes, procuradores, advogados, promotores, delegados e todos os demais 
profissionais do Direito desempenham papéis fundamentais em nossa sociedade, 
atuando no cumprimento das leis, auxiliando a ordem e a segurança jurídica, mas 
também como agentes de transformação social e de distribuição de justiça. O curso 
fornece uma ampla formação humanística que permite conhecer e compreender o 
meio social, político, econômico e cultural para uma atuação ética rumo à efetiva 
justiça. As clínicas jurídicas de mediação e arbitragem, além dos juizados de pequenas 
causas, são diferenciais do curso de Direito da UPM e ajudam o aluno a aliar a teoria 
com a prática jurídica. Há também a possibilidade de participar de programas de 
intercâmbio em mais de 100 universidades do exterior.

MERCADO DE TRABALHO:
O profissional de Direito pode trabalhar na esfera pública, na iniciativa privada ou 
em ONGs, assim como no âmbito litigioso ou administrativo. Atua em consultoria, 
pareceres, assessoria e em diversas áreas, como direito constitucional, tributário, 
civil, empresarial, do consumidor, econômico, fiscal, previdenciário, trabalhista, etc.
 
Duração: 10 semestres
Campus Higienópolis
Períodos: matutino e noturno
Contato: coordenacaodireito@mackenzie.br

DIREITO
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EDUCAÇÃO

A DISTÂNCIA (EAD)

EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA (EaD)
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CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS (CCSA)
• Tecnologia em Empreendedorismo e Novos Negócios
• Tecnologia em Gestão Comercial
• Tecnologia em Gestão Financeira
• Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
• Tecnologia em Logística
• Tecnologia em Marketing
• Tecnologia em Processos Gerenciais

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS (CCL)
• Licenciatura em Letras: Português

CENTRO DE EDUCAÇÃO, FILOSOFIA E TEOLOGIA (CEFT)
• Licenciatura em Filosofia
• Licenciatura em História
• Licenciatura em Pedagogia

FACULDADE DE COMPUTAÇÃOE INFORMÁTICA (FCI)
• Licenciatura em Matemática
• Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
• Tecnologia em Jogos Digitais

A educação a distância está cada vez mais presente em nosso cotidiano. Impulsionado 
pelas novas tecnologias, o EaD passa a ser fortemente estimulado pelas atuais 
técnicas de informação e comunicação para suprir as desigualdades e os atrasos 
escolares em um país com dimensões continentais. A partir da Portaria nº 368, de 
5 de maio de 2016, A UPM obteve sua autorização com conceito referencial máximo 
(cinco) e validade de dez anos.

Para o aluno, é a oportunidade de estudar e se formar com um diploma reconhecido 
com a tradição Mackenzie de educação em um curso flexível e que se adapta às novas 
necessidades, sem perder a qualidade de ensino voltada ao rigor acadêmico e ótima 
aceitação no mercado de trabalho.
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