
A Recepção aos Calouros do primeiro 
semestre de 2022 foi realizada entre 
os dias 01 e 07 de fevereiro, com uma 
programação repleta de atividades. O 
evento, transmitido on-line pelo 
YouTube, foi realizado em três 
horários, 8h, 14h e 19h30, para que os 
mackenzistas pudessem participar de 
acordo com o período em que estão 
matriculados.
A abertura contou com a 
apresentação de um vídeo sobre a 
história de mais de 150 anos do 
Mackenzie, contemplando também as 
diversas oportunidades oferecidas 
pela Instituição.

Após a Apresentação Institucional, os 
alunos foram acolhidos por suas 
Unidades Acadêmicas e foram 
apresentados à direção e coordenação 
de seus cursos, conheceram as 
atividades acadêmicas, as 
representações estudantis e a 
capelania. A programação dos 
próximos dias continuou com  palestras 
com temas como Saúde Mental e 
Física para o Sucesso Acadêmico, 
apresentações dos cursos de 
Raciocínio Lógico e Matemática, 
Recursos Digitais e Comunicação 
Escrita e Oral, bate-papo sobre Soft 
Skills, entre outros eventos. Leia mais.

Mackenzistas participam da Recepção aos Calouros 
do primeiro semestre de 2022
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https://www.youtube.com/watch?v=xllg5dSpbXg&t=1166s
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/seja-bem-vindo-mackenzistas-participam-de-recepcao-aos-calouros
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sugiro evitar a repetição de palavras na mesma frase.



A Professora Maria Helena Moura 
Neves, do Programa de Pós- 
Graduação em Letras (PPGL), é a 
vencedora do Prêmio Ester Sabino 
na categoria Pesquisadora Sênior.
A cerimônia aconteceu no dia 11 de 
fevereiro, data em que se comemora 
o Dia Internacional das Mulheres e 
Meninas na Ciência, e foi transmitida 
no YouTube. O prêmio é concedido 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo a mulheres cientistas que 
contribuem para o desenvolvimento 
científico no estado paulista. É um 
grande orgulho para a Universidade! 
Leia mais.

Mackenzie lança Programa 
Mack+ Matemática
No dia 08 de fevereiro, foi lançado o 
Programa Mack+ Matemática. Voltado 
para professores da educação básica, o 
Programa traz orientações a respeito da 
importância do desenvolvimento sólido 
dos conceitos e habilidades de 
Matemática na Educação Infantil, 
instrumentalizando o professor para 
enriquecer suas aulas por meio do 
material didático dos Sistemas de 
Ensino Mackenzie. A iniciativa é do 
Sistemas Mackenzie de Ensino (SME), e 
do Laboratório de Matemática da UPM, 
com apoio da TV Mackenzie e Gerência 
de Marketing.     

Professora mackenzista 
recebe prêmio Ester Sabino

https://www.youtube.com/watch?v=R6-YVJq6HFE
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/professora-do-mackenzie-e-a-vencedora-do-premio-ester-sabino
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Nath, não faz sentido colocar a TV Mackenzie e a GEMKT, pois eles prestaram o apoio na transmissão e na divulgação como fazem em todos os nossos eventos.

Nome da profa. Maria Helema, assim Pós-Graduação estão separados - começam em uma linha e terminam na outra.



A Faculdade de Direito (FDir) realizou 
de forma on-line, no dia 11 de 
fevereiro, a Aula Inaugural do curso 
com o tema “O princípio da 
proporcionalidade e os direitos 
fundamentais”, ministrada pelo 
professor convidado da Universidade 
de Dayton, dos Estados Unidos, e 
membro da Comissão Interamericana 
dos Direitos Humanos, Carlos Bernal 
Pulido. 
A mediação foi feita pela professora 
mackenzista, Denise Neves Abade. 
Leia mais.

Faculdade de Direito 
promove aula inaugural 
sobre direitos fundamentais

Mackenzie é vice-campeão 
do Souto Correa Premoot
Nos dias 12 e 13 de fevereiro, o Grupo 
de Estudos e Pesquisa em Arbitragem 
(GEAMack)  foi vice-campeão do Souto 
Correa Pre Moot, competição 
acadêmica de arbitragem que tem 
como objetivo preparar os alunos 
para o Vis Moot (principal competição 
de arbitragem do mundo, que 
acontece em Viena, mas essa edição 
será on-line, por conta da pandemia). 
A competição conta com uma fase 
escrita e oral. Na segunda etapa, os 
estudantes representam as partes 
litigantes frente a um tribunal arbitral.  
Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/faculdade-de-direito-promove-aula-inaugural-sobre-direitos-fundamentais
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/inovamack
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-e-vice-campeao-do-souto-correa-premoot
Qual é a forma correta? Do título e do corpo?



O campus Campinas da UPM 
promoveu, no dia 24 de fevereiro, a 
palestra “Nova lógica de negócios: 
mais impacto, mais ESG, mais 
Capitalismo consciente”.
A palestra, transmitida on-line, teve 
como público-alvo os alunos do 
curso de Administração. 
A iniciativa é organizada pelo 
projeto Ideias em Pauta. A cada 15 
dias, nas quintas-feiras, é realizada 
uma hora de palestra envolvendo 
Administração e Negócios antes das 
aulas. Leia mais.

Webinar discute sobre o 
conceito de Lifelong Learning
O Mackenzie Soluções, em conjunto 
com o Centro de Educação a Distância 
(CEDaD), realizou, no dia 17 de fevereiro, 
o webinar Lifelong Learning: A Tecnologia 
como meio para o Desenvolvimento do 
Potencial Competitivo. O evento 
discutiu como o uso da tecnologia para 
cursos abrevia o tempo para a 
obtenção do conhecimento e permite 
que o produto esteja à disposição do 
profissional, sem barreiras, a não ser a 
própria disponibilidade do interessado  
Leia mais. 

Mackenzie Campinas 
realiza palestra sobre 
administração do futuro

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/administracao-do-futuro-e-tema-de-palestra-no-mackenzie-campinas
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/webinar-discute-sobre-o-conceito-de-lifelong-learning


A  Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU) conquistou prêmios 
no Edital de Chamamento Público do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de São Paulo (CAU/SP) nº 004/2021 – 
Boas Práticas de Ensino,  Extensão e 
TFG. O  chamamento público 
concedeu Menção Honrosa  nas 
modalidades: 1) Ensino e Formação 
em Arquitetura e Urbanismo, 2) 
Extensão Universitária e 3) Trabalhos 
Finais de Graduação – TFG.
Confira a lista de contemplados.

Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo conquista 
prêmios de boas práticas em 
ensino e extensão

Mackenzistas participam da 
série Insighgt, da Globoplay
Os  antigos alunos da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo (FAU) Mário 
Biselli e Arthur Katchboarian estão na 
segunda temporada da série 
documental Insight, do GloboPlay.  
Formados em 1985, os dois arquitetos 
protagonizam o décimo episódio e
apresentam uma arquitetura que 
procura compreender e responder às 
transformações socioeconômicas e 
culturais do Brasil. O convite para 
participar da série, que retrata sua 
rotina e processos criativos , foi 
encarado como grande reconhecimento 
por seus trabalhos. Leia mais.

https://transparencia.causp.gov.br/wp-content/uploads/Homologacao-Chamamento-Publico-004-2021.pdf
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzistas-participam-da-serie-insight-do-globoplay
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/escola-de-engenharia-inaugura-novo-hall-com-tabela-periodica-interativa-e-capsula-do-tempo
Ficou com espaçamento duplo

ficou com espaçamento duplo.

Está diferente no título e no corpo. Se não me engano o correto é Globoplay.



A Escola de Engenharia (EE) firmou 
uma parceria com a Huawei, empresa 
chinesa de tecnologia e inovação. No 
dia 10 de fevereiro, autoridades do 
Instituto Presbiteriano Mackenzie 
(IPM), da UPM, coordenadores e 
professores da EE receberam, no 
campus Higienópolis, representantes 
da empresa, com o objetivo de 
estreitar laços. A parceria entre a 
UPM e Huawei ocorrerá em duas 
linhas: no ensino sobre a tecnologia 
5G, área na qual a empresa é a maior 
referência em termos de técnica; e na 
área de energia solar. Leia mais.

Escola de Engenharia firma 
parceria com Huawei

Aluna do Direito ganha bolsa 
para realizar pesquisa em 
Portugal
 A aluna do curso de Direito Adriana 
de Menezes, do Centro de Ciência e 
Tecnologia (CCT), recebeu uma bolsa 
para fazer um intercâmbio de três 
meses em Portugal. 
A aluna realizará, no Centro de Direito 
Biomédico da Universidade de 
Coimbra, a pesquisa "Infrações de 
Medidas Sanitárias no Contexto 
Pandêmico e o Direito Penal: Uma 
análise comparativa entre os 
crimes de infração de medida 
sanitária preventiva e de 
desobediência específico".

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/escola-de-engenharia-do-mackenzie-firma-parceria-com-huawei
Retirar o negrito.

O título ficou em itálico.

Como o instituto está por extenso, por ser a primeira  vez que aparece e, como a UPM não apareceu em nenhuma matéria por extenso, sugiro colocar nessa.

quebrou em duas linhas o nome da aluna e do centro.



A Coordenadoria de Cooperação 
Internacional e Interinstitucional (COI) 
e o EducationUSA Mackenzie 
oferecerão aos mackenzistas, a partir 
de 15 de março, o Conversation Club, 
oportunidade de aperfeiçoar o inglês. 
Os encontros serão gratuitos e on- 
line. Basta realizar a inscrição para 
participar. Serão dez encontros, com 
diferentes temas, e os alunos 
poderão estar nas sessões como 
participantes ou ouvintes. Leia mais.

Programa de Iniciação 
Científica 2022 está com 
inscrições abertas

Fique por dentro!
Acesse mackenzie.br e conheça todos os destaques do mês!

Conversation Club é 
oportunidade para 
aperfeiçoar o inglês

Estão abertas as inscrições para o 
Programa Institucional de Iniciação 
Científica, por meio da Coordenadoria 
de Fomento à Pesquisa (CFP), da Pró- 
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
(PRPG). Podem participar alunos 
matriculados em qualquer curso de 
graduação da UPM, entre o primeiro e 
o antepenúltimo semestre. As 
inscrições vão até o dia 31 de março. 
É necessário enviar um projeto de 
pesquisa, com tema e professor 
orientador. Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/faculdade-de-direito-promove-aula-inaugural-sobre-direitos-fundamentais
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/faculdade-de-direito-promove-aula-inaugural-sobre-direitos-fundamentais
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/faculdade-de-direito-promove-aula-inaugural-sobre-direitos-fundamentais
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/faculdade-de-direito-promove-aula-inaugural-sobre-direitos-fundamentais
https://www.mackenzie.br/universidade/coi/educationusa
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/inovamack
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/iniciacao-cientifica-2022-programa-esta-com-inscricoes-abertas
Separou Pró-Reitoria

- on-line ficou separado.

- colocar o link da matéria.
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