
 

 

(1 de 1) CM-05/2022 
Campus Higienópolis:  Rua da Consolação, 930    Consolação    São Paulo - SP    CEP 01302-907 

Tel. (11) 2114-8000    www.mackenzie.br   e-mail: reitoria@mackenzie.br 

REITORIA 

COMUNICADO – CM-RE – 05/2022 
de 22 de fevereiro de 2022 

 
Informa o retorno às aulas presenciais dos cursos de 
Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), 
antecipando o término da vigência da reedição da Fase III do 
Regime Excepcional por Contingência (REC). 
 
 

Prezados(as) alunos(as), 

Devido à melhora nos indicadores da pandemia de COVID-19 no estado de São Paulo, com a 
diminuição do número de casos decorrentes da propagação da nova variante Ômicron, 
informamos que o retorno às aulas presenciais será antecipado para o dia 07 de março de 2022, 
com o término do período de vigência da reedição Regime Excepcional por Contingência (REC) - 
Fase III (Instrução Normativa IN-RE 04/2022). A medida se aplica aos cursos presenciais de 
Graduação dos campi Alphaville, Campinas e Higienópolis. 

Reiteramos que a UPM, em conjunto com o Serviço Médico do Instituto Presbiteriano Mackenzie 
(IPM), está sempre atenta a todos os aspectos que envolvem a pandemia de COVID-19 no país, 
bem como às orientações das autoridades governamentais de saúde. 

Fique atento às informações abaixo: 

 Os alunos que estiverem impossibilitados ou não se sentirem seguros para comparecer 
aos campi poderão optar por continuar acompanhando as aulas remotamente, até o dia 
09 de abril de 2022, data na qual está previsto o fim de transmissão das aulas remotas, 
se as condições sanitárias assim permitirem. 

 As salas de aula estão equipadas com câmeras, para transmissão aos alunos que 
estiverem remotos. 

 Todos os critérios de biossegurança definidos pelas autoridades governamentais serão 
respeitados, e contamos com a colaboração de todos no cumprimento dos protocolos 
que visam a preservar a saúde e bem-estar de todos os mackenzistas. 

 Fiquem sempre atentos ao Portal do Aluno Mackenzie (antigo TIA), ao portal Mackenzie 
e ao seu e-mail, para ficar informado de todas as questões relacionadas ao retorno. 

Lembramos que todas as medidas buscam assegurar, acima de tudo, a saúde e bem-estar de toda 
a comunidade mackenzista. 

Tenham um excelente retorno! 
 
Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Edifício João Calvino 
22 de fevereiro de 2022 
151º Ano da Fundação 
 
 
 
Marco Tullio de Castro Vasconcelos 
Reitor 
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