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COMUNICADO – CM-RE – 03/2022 

de 24 de janeiro de 2022 

 
Comunica a reedição da Fase III do Regime Excepcional por Contingência 
(REC) e o estabelecimento da realização de aulas em formato remoto, 
presencial e híbrido para os alunos dos cursos de Pós-Graduação Lato e 
Stricto Sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). 

 

Prezados(as) alunos(as), 

 

Informamos que, devido aos impactos causados pelo agravamento da pandemia de  
COVID-19, o semestre letivo 2022.1 terá início com a aplicação do Regime Excepcional por Contingência 
(REC) - Fase III, reeditado nos termos da Instrução Normativa IN-RE-04/2022 de 24 de janeiro de 2022, 
a fim de preservar a saúde da comunidade mackenzista e evitar a propagação da nova variante 
ômicron.  

Para o melhor aproveitamento dos seus estudos, fique atento às informações abaixo: 

Pós-Graduação Lato Sensu 
 

 Aulas - serão ministradas on-line e de forma síncrona (com interação em tempo real), nos horários 
normais das aulas. Os professores, caso considerem necessário, poderão propor eventuais 
atividades assíncronas (sem interação em tempo real). As aulas serão ministradas por meio do 
Moodle-BBB ou BlackBoard Collaborate, que são os Ambientes Virtuais de Aprendizagem oficiais da 
UPM para os cursos de Pós-Graduação. No entanto, o professor poderá optar por plataformas 
alternativas, caso considere necessário ou por problemas técnicos nas plataformas oficiais, 
comunicando os alunos com tempo hábil. 
As aulas da Pós-Graduação Lato Sensu dos cursos na modalidade EaD não sofrerão alteração em 

relação aos processos de ensino e de aprendizagem vigentes. 

 Avaliações - as atividades avaliativas, exclusivamente durante a vigência do REC - Fase III, serão 
realizadas em formato remoto. 
As provas finais das disciplinas dos cursos na modalidade EaD da Pós-Graduação Lato Sensu serão 

remotas e, portanto, não haverá necessidade de deslocamento do discente ao Polo para realizá-las. 

Demais questões relativas aos processos de avaliação seguirão o previsto no Regulamento dos 

Cursos de Educação Continuada. 

 TCC - as orientações dos Trabalhos de Conclusão de Curso dos cursos de Lato Sensu presencial e EaD 
continuarão ocorrendo de forma on-line e assíncrona, como prevê o Regulamento dos Cursos de 
Educação Continuada. 

 Problemas de natureza acadêmica - caso tenha alguma dificuldade ou problema, procure 
inicialmente o professor do componente curricular em questão. Caso não seja possível a resolução, 
solicite auxílio ao representante de turma e do professor Representante de Educação Continuada 
(REDUC) vinculado ao curso ou diretamente ao Coordenador de Educação Continuada da Unidade 
Acadêmica. Sendo necessário, a Coordenadoria de Educação Continuada da UPM deverá ser 
contatada. Esgotadas as tratativas com as instâncias mencionadas, a Ouvidoria Universitária poderá 
ser acionada pelo e-mail ouvidoria.upm@mackenzie.br. 
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Pós-Graduação Stricto Sensu 
 

 Aulas - os alunos de Mestrado e Doutorado terão aulas síncronas em modelo remoto (alunos e 
professores a distância), híbrido (com o professor e parte dos alunos em sala de aula e transmissão 
on-line para o restante da turma) e presencial (com os professores e 100% dos alunos em sala de 
aula, respeitando os protocolos de biossegurança indicados pelas autoridades e adotados pelo 
Instituto Presbiteriano Mackenzie).  
As secretarias de cada Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu entrarão em contato com os alunos 
para informar quando e como cada modelo será conduzido. 

 Componentes com necessidade de utilização de laboratórios - os professores poderão programar 
aulas presenciais, respeitando os critérios de distanciamento e todos os protocolos de segurança 
estabelecidos pelas autoridades governamentais sobre a necessidade de distanciamento social para 
evitar o contágio pela COVID-19, bem como do Serviço Médico do Instituto Presbiteriano 
Mackenzie. 

 Orientações - continuarão ocorrendo com utilização de ferramentas on-line. O tipo de ferramenta 
será escolhido em comum acordo entre o professor e o discente, atendendo às condições de 
conectividade de ambos. 

 Avaliações - as atividades avaliativas, exclusivamente durante a vigência do REC - Fase III, serão 
realizadas em formatos presencial ou remoto, de acordo com o modelo de aula adotado na 
disciplina. 

 Teses e Dissertações - os depósitos dos trabalhos para as bancas continuarão sendo realizados pelos 
discentes de forma on-line, por meio da Plataforma GESTÃO DE PROCESSOS MACKENZIE/GPM. E as 
bancas de qualificação e de defesa continuarão ocorrendo com a utilização de ferramentas de 
videoconferência. O depósito da versão final dos trabalhos, defendidos e aprovados, será efetuado 
on-line, seguindo todos os procedimentos de bancas devidamente descritos nas páginas dos 
programas (https://www.mackenzie.br/universidade/pro-reitorias/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-
graduacao-prpg/coordenadoria-de-programas-de-pos-graduacao-stricto-sensu-cpg/espaco-stricto-
sensu/setor-de-bancas/). 

 Problema de natureza acadêmica - caso tenha alguma dificuldade ou problema, procure 
inicialmente o professor da disciplina em questão. Caso não seja possível a resolução, solicite auxílio 
do Coordenador de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu que, se necessário, poderá 
encaminhar a questão para a Coordenadoria de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPG). Esgotadas as tratativas com as instâncias 
mencionadas, a Ouvidoria Universitária poderá ser acionada pelo e-mail 
ouvidoria.upm@mackenzie.br. 

 
Temas relativos ao Lato e Stricto Sensu 
 

 Frequência - o registro da frequência deverá obedecer às diretrizes previstas no Regulamento dos 
Cursos de Educação Continuada, para alunos do Lato Sensu, e do Regulamento Geral da Pós-
Graduação, para alunos do Stricto Sensu. 

 Conectividade (para alunos das modalidades de aula remota e híbrida) - se você tiver qualquer 
dificuldade de acesso às tecnologias de informação e comunicação, informe ao representante de 
turma, no caso dos cursos de Lato Sensu, ou ao Coordenador do curso/programa, no caso de cursos 
de Mestrado e Doutorado. A UPM continua à disposição para acolher as demandas dos alunos com 
dificuldade de conectividade. 
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A UPM está atenta ao cenário nacional da pandemia e às orientações dos órgãos governamentais e, 
havendo quaisquer mudanças nas decisões informadas acima, a comunidade acadêmica será 
oportunamente comunicada por meio dos canais oficiais da Universidade – o Portal do Aluno 
Mackenzie (antigo TIA) e portal mackenzie.br, bem como por e-mail. 

Reiteramos que essas medidas visam, acima de tudo, à preservação da saúde e bem-estar de todos os 
mackenzistas. Esperamos que, o mais breve possível, possamos voltar a desfrutar do convívio nos 
campi da UPM.  

Desejamos um excelente semestre! 

 

Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Edifício João Calvino 
24 de janeiro de 2022 
151º Ano da Fundação 
 
 
 
Marco Tullio de Castro Vasconcelos 
Reitor 
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