
O Conselho Universitário (CONSU) se 
reuniu no dia 11 de março para 
celebrar os 70 anos da realização da 
primeira reunião do Conselho, que 
firmou a fundação da UPM. 
O encontro contou com a 
participação dos membros e com a 
presença de autoridades 
mackenzistas. 
O Prof. Dr. Marco Tullio de Castro 
Vasconcelos, Reitor da UPM, iniciou 
sua fala abordando a importância do 
momento histórico, em que foi 
registrada a gratidão a Deus pela 
trajetória da UPM e a superação dos 
obstáculos da pandemia.

Já  o Rev. Dr. Robinson Grangeiro 
Monteiro, Chanceler do Mackenzie, 
falou, em sua devocional, sobre o valor 
do trabalho em equipe, fundamental 
para o crescimento da Universidade ao 
longo dos anos. Estiveram presentes, 
ainda, o Rev. Cid Caldas, Presidente do 
Conselho Deliberativo do Instituto 
Presbiteriano Mackenzie (IPM),  e o 
Presidente do IPM Dr. Milton Flávio 
Moura. Foi lida a ata  do primeiro 
encontro do CONSU, com a entrega do 
livro de atas para que o Chanceler 
levasse para o Centro Histórico e 
Cultural Mackenzie (CHCM).
Leia mais.
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 Já está no ar o primeiro Notas 
Musicais de 2022. O programa, 
produzido pela Coordenadoria de 
Arte e Cultura (CAC) , apresenta um 
trecho da peça "A Chegada da 
Rainha de Sabá", parte da Oratória 
de Salomão, de autoria do 
compositor Georg Friedrich Händel 
e interpretada pela Orquestra 
Sinfônica de Piracicaba, sob 
regência do coordenador da CAC, 
maestro Parcival Módolo, que 
também faz comentários nesta 
edição do programa, o primeiro de 
uma série comemorativa aos 70 
anos da UPM. Leia mais.

Aula Magna abre evento "100 
horas com Saramago"
O Programa de Pós-Graduação em 
Letras (PPGL) realizou a sua Aula Magna 
do primeiro semestre de 2022 com a 
abertura do evento internacional 100 
horas com Saramago, que será 
realizado ao longo do ano em 
celebração ao centenário do escritor 
português. 
O encontro contou com a presença da 
filha do vencedor do Prêmio Nobel, 
Violante Saramago, que afirmou que 
serão realizadas diversas atividades ao 
longo do ano, para públicos distintos, 
sempre dialogando com o legado do 
escritor. Leia mais.

Notas Musicais retorna e 
celebra 70 anos da UPM
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No dia 30 de março, a Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo (FAU) e o 
Programa de Pós-Graduação em 
Distúrbios do Desenvolvimento 
(PPGDD) realizaram discussão sobre o 
tema “Cidades e Saúde Humana: 
Novos Desafios para o Urbanismo”. O 
debate contou com o Prof. Dr. Paulo
Saldiva, da Faculdade de Medicina da 
USP. O evento inaugurou as aulas do 
Programa de Pós-Graduação da FAU
e as de Distúrbios do 
Desenvolvimento, do Centro de 
Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). 
Leia mais.

Cidades e saúde humana é 
tema de debate na UPM

Semana Teológica debate 
comunicação e tecnologia
A Semana Teológica de 2022 do 
Centro de Educação, Filosofia e 
Teologia (CEFT) foi realizada entre os 
dias 15 e 18 de março, com foco na 
relação entre o cristianismo e as 
diversas tecnologias dessa era digital. 
Destacaram-se palestras como "A 
Comunicação do Evangelho em um 
Mundo Conectado - Como discutir 
temas controversos sem causar 
constrangimentos",  "A igreja e o uso 
das redes sociais: oportunidades e 
perigos", entre outras. Os eventos 
foram presenciais, com transmissão 
no YouTube.  Leia mais.
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No dia 10 de março, os resultados 
da pesquisa CHANCES-6,  sobre  
programas de transferência de 
renda e a saúde mental de jovens, 
foram apresentados em um evento 
on-line, com uma série de palestras 
sobre o tema. O projeto é 
coordenado pela London School of 
Economics and Political Science, no 
Reino Unido e, no Brasil contou com 
a orientação da Profa. Dra. Cristiane 
Silvestre de Paula, do Centro de 
Ciências Biológicas e da Saúde 
(CCBS). Leia mais.

Centro Histórico e Cultural 
apresenta a exposição 
“Quotidianum”
O Centro Histórico e Cultural Mackenzie 
(CHCM) apresentou, entre os dias 10 de 
março e 01 de abril, a exposição 
fotográfica "Quotidianum", do 
mackenzista Cleber Bonetti, sob 
curadoria da professora Maria Augusta
Pisani Justi, no prédio 1 do campus 
Higienópolis. A exposição refletiu sobre 
as experiências cotidianas das pessoas, 
muitas vezes simples e rotineiras, mas 
que também constituem a relação 
tempo-espaço da existência. Leia mais. 
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A jogadora de xadrez Julia Alboredo, 
estudante de Química na UPM, 
alcançou o posto de número 1 no 
Ranking Feminino Brasileiro de 
Xadrez e a 31ª colocação na lista 
mista, com homens e mulheres. A 
pontuação de 2.255 permitiu a 
conquista da posição no Brasil. 
Para a jogadora, estudar no 
Mackenzie foi uma das melhores 
decisões, pois além de se formar em 
uma Instituição de ponta, ainda tem o 
apoio em ser reconhecida por outros 
atletas. Leia mais.

Mackenzista está em 1º lugar
no Ranking Brasileiro 
Feminino de Xadrez

Mackenzista representará o 
Brasil na Deaflympics de 
Verão 2022
O atleta de judô Guilherme Cardoso 
Nobilo, estudante de Fisioterapia na 
UPM, participará da 24º Deaflympics 
de Verão 2022, nos dias 01 a 15 de 
maio, em Caxias do Sul (RS). As 
Deaflympics (Surdolimpíadas em 
tradução livre) são um evento 
internacional, organizado pelo Comitê 
Internacional de Desportos de 
Surdos. O mackenzista pratica Judô 
desde os 6 anos e participou de 
diversas competições. Em 2021, ficou 
em 2º lugar nas Surdolimpíadas, na 
categoria Sênior. 

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzista-e-a-nova-numero-1-no-ranking-brasileiro-feminino-de-xadrez


A Escola de Engenharia (EE) firmará 
uma parceria com a multinacional 
FESTO, empresa da área de 
automação industrial. Com a 
cooperação em vista, a companhia 
realizou uma apresentação de alguns 
de seus robôs biônicos para 
estudantes e autoridades 
mackenzistas, no dia 07 de março. 
Pela parceria, os mackenzistas 
poderão usar equipamentos em 
laboratórios e salas de aula. Leia 
mais.

Nova parceria da Escola de 
Engenharia prevê uso de 
robôs biônicos em 
laboratórios

Direito recebe Selo OAB 
Recomenda
Os Profs. Drs. Gianpaolo Poggio 
Smanio e Felipe Chiarello 
representaram os dois cursos de 
Direito da UPM na cerimônia da 7ª 
edição da entrega do Selo de 
Qualidade OAB Recomenda, em 
Brasília, no dia 16 de março. A 
premiação reconhece o ensino de 
excelência no Brasil e, nesta edição, 
agraciou 192 instituições. Em seu 
discurso, o presidente da OAB Beto 
Simonetti afirmou que o prêmio é um 
instrumento para garantir a 
qualidade do ensino jurídico. Leia 
mais.
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O Centro de Rádio-Astronomia e 
Astrofísica Mackenzie (CRAAM) 
desenvolveu o telescópio solar para 
faixas infravermelhas, chamado HATS, 
pioneiro no mundo em pesquisa para 
atividade solar nesse espectro. Ele 
tem a função de monitorar a 
atividade solar.
No dia 23 de março, os alunos da 
Escola de Engenharia (EE) visitaram o 
novo equipamento. A visita teve o 
objetivo de mostrar aos alunos que a 
UPM produz conhecimento com 
impacto mundial.  Leia mais.

Mackenzie desenvolve 
telescópio solar para faixas 
infravermelhas

Mackenzistas vencem 
Competição de Direito 
Ambiental
O Grupo de Competição de Direito 
Ambiental (GCDA), da Faculdade de 
Direito (FDir), venceu todas as 
rodadas nacionais na Competição de 
Direito Internacional Ambiental da 
Universidade Stetson e será a única 
equipe brasileira na etapa 
internacional na Flórida. A disputa é 
considerada o maior moot court, que 
são simulações de procedimentos 
judiciais sobre questões ambientais. 
São simulados os procedimentos da 
Corte Internacional de Justiça (CIJ). 
Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-desenvolve-primeiro-telescopio-do-mundo-para-pesquisa-em-atividade-solar-de-faixas-infravermelhas
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https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/alunos-do-mackenzie-vencem-competicao-de-direito-internacional-ambiental


A Faculdade de Direito (FDir), em 
parceria com a University of Dayton 
School of Law, realizou, no dia 15 de 
março, o webinar Emerging Global 
Trends in Law and Technology,  por 
meio da Plataforma Teams. O webinar 
faz parte da série Law and Technology 
(Lei e Tecnologia), que possui como 
objetivo fomentar e divulgar a 
parceria firmada entre as duas 
instituições de ensino, além de 
promover o programa de Direito 
Estadunidense e Transnacional, 
oferecido pela instituição norte- 
americana. Leia mais.

Webinar discute relação 
entre Direito e Tecnologia

Professores de Direito  
conquistam cargos em 
instituições importantes
Professores da Faculdade de Direito 
(FDir) acabam de ocupar posições de 
destaque em diferentes instituições 
da área no país. O curso é conhecido 
como um dos mais tradicionais da 
cidade de São Paulo e um dos 
melhores do Brasil. 
A lista de instituições com novos 
membros mackenzistas inclui a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), a Escola Paulista de 
Magistratura, entre outras. 
Clique aqui e confira as conquistas 
dos docentes.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-e-university-of-dayton-apresentam-parceria-em-evento
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A UPM realizou, no dia 24 de março, a 
Colação de Grau do Projeto Inclusão 
Social de Residentes do Sistema 
Carcerário no Ensino Superior das 
formandas do segundo semestre de 
2021do projeto feito em parceria 
com a Secretaria do Estado da 
Administração Penitenciária de SP e 
com a Fundação Prof. Dr. Manoel 
Pedro Pimentel (FUNAP). As alunas se 
formaram em Tecnologia em Gestão 
de Recursos Humanos. Leia mais.

Professora de Arquitetura 
receberá homenagem do 
Instituto Americano de 
Arquitetos

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

UPM realiza Colação de Grau 
de participantes de projeto 
de inclusão social

A docente da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo (FAU) e 
presidente do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
Nadia Somekh foi selecionada para 
receber a medalha presidencial e o 
título de membro honorário do 
Instituto Americano de Arquitetos. 
Trata-se de um reconhecimento da 
associação, com sede em Washington, 
pelos serviços prestados ao avanço 
da Arquitetura. Leia mais.
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