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INSTRUÇÃO NORMATIVA IN-RE-133/2022 
14 de dezembro de 2022 

 
Aditar a Instrução Normativa IN-RE-111/2022 de 07 de 
novembro de 2022, referente a retificação da redação dos 
Itens 5.2.1, 5.2.2 5.2.3, e dá outras providências. 
 

O REITOR DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE (UPM), no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, 
 
 CONSIDERANDO:  

o disposto nos incisos III, VI, XI do artigo 18, do Estatuto; Incisos V e X, do artigo 15 do 
Regimento Geral, ambos da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), 
 
RESOLVE: 

Art. 1º ADITAR a Instrução Normativa IN-RE-111/2022 de 07 de novembro de 2022, 
retificando a redação dos Itens 5.2.1, 5.2.2 5.2.3, conforme abaixo: 

5.2.1 – Todas as matrículas efetuadas e pagas até 20 de janeiro de 2023 farão jus ao 
desconto comercial de 20% (vinte por cento), desde a primeira parcela. Após essa data não 
haverá concessão de nenhum tipo de desconto. 

5.2.2 – Os alunos que optarem pelo pagamento integral, até 20/01/2023, do curso na 
modalidade cartão de crédito farão jus ao desconto comercial de 25% (vinte e cinco por 
cento). 

5.2.3 – Mackenzistas que tenham concluído curso do Ensino Médio no Colégio 
Presbiteriano Mackenzie ou Graduação e/ou Pós-Graduação na UPM, realizando e pagando 
a primeira parcela até 20/01/2023 terão desconto de 30% (trinta por cento) em todas as 
parcelas. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Ficam ratificadas as demais condições do edital publicado 
através da IN-RE-111/2022 de 07 de novembro de 2022, assim como o aditamento realizado 
por meio da IN-RE-133/2022, de 14 de dezembro de 2022, que regulariza a redação dos Itens 
5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3. 

Art. 2º DAR CIÊNCIA do teor desta Instrução Normativa ao Instituto Presbiteriano 
Mackenzie. 

Art. 3º DAR VIGÊNCIA a esta Instrução Normativa a partir da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Edifício João Calvino 
14 de dezembro de 2022 
152º Ano da Fundação. 

 
 
Marco Tullio de Castro Vasconcelos 
Reitor 
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