
O V Fórum de Aprendizagem 
Transformadora (FAT), realizado entre 
os dias 27 e 29 de julho, teve como 
tema Registros Reflexivos e Avaliação: 
Evidenciando a Aprendizagem 
Transformadora.
O evento proporcionou aos docentes 
a oportunidade de produzir uma 
atividade reflexiva, a partir da vivência 
de uma experiência estética, e de 
conhecer a funcionalidade do Portfólio 
Reflexivo como recurso de 
aprendizagem e avaliação dos alunos. 
Além disso, tiveram a possibilidade de 
refletir sobre as estratégias avaliativas 
no âmbito da Aprendizagem Transfor-

madora e compreender o e-Portfólio 
como ferramenta de registro das 
competências estudantis e sua 
finalidade frente ao mercado de 
trabalho.
Além das palestras e atividades, o 
Fórum contou com uma ação presencial 
junto à Pinacoteca de São Paulo, 
resultando no lançamento do e-Portfólio 
institucional.
A Pró-Reitoria de Graduação (PRGA) 
promove o FAT a cada início de
semestre, com foco na formação 
contínua dos docentes e na construção 
de uma cultura voltada à Aprendizagem 
Transformadora. Leia mais.

V Fórum de Aprendizagem Transformadora aborda 
registros reflexivos e formas de avaliação
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https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/forum-de-aprendizagem-transformadora-consolida-processos-pedagogicos


A UPM realizou, no dia 30 de julho, a 
Recepção aos Pais, para os 
responsáveis pelos ingressantes do 
segundo semestre de 2022. Foi a 
primeira edição do evento realizada 
presencialmente desde o início da 
pandemia de covid-19. Os pais e/ou 
responsáveis pelos calouros tiveram a 
oportunidade de conhecer melhor a 
universidade, bem como as 
oportunidades oferecidas aos alunos, 
envolvendo internacionalização e 
ingresso no mercado de trabalho. Leia 
mais.

Recepção aos Pais retorna 
ao formato presencial no 
segundo semestre de 2022

Mackenzistas têm o maior 
número de aprovações na 
OAB
O XXXIII Exame Unificado da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
demonstrou  que a UPM é a 
instituição que forma mais 
profissionais aprovados na avaliação 
em números absolutos. Os dados 
mostram que 50% dos mackenzistas 
são aprovados. No curso de Direito, as 
inovações tecnológicas e 
metodológicas utilizadas também têm 
grande foco na realização do exame 
da OAB, razão pela qual a 
Universidade alcança resultados cada 
vez mais expressivos. Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/universidade-mackenzie-recebe-pais-e-responsaveis-de-calouros
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/universidade-mackenzie-recebe-pais-e-responsaveis-de-calouros
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/inovamack
https://examedeordem.oab.org.br/DadosEstatisticos
https://examedeordem.oab.org.br/DadosEstatisticos
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-e-a-instituicao-que-mais-aprova-na-oab
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/inovamack


O Mackenzie Voluntário promoveu, 
em julho, a viagem missionária 
Amazon Vida 2022, com apoio da 
Chancelaria. Trata-se de uma viagem 
missionária que percorre a região da 
bacia amazônica. A viagem contou 
com a presença do Chanceler Rev. 
Dr. Robinson Grangeiro Monteiro, 
sua esposa Séfora e diversos outros 
mackenzistas e voluntários. A rota 
principal foi feita por barco com 
diversas paradas ao longo da região 
ribeirinha, para oferecer assistência 
social, espiritual e de saúde às 
pessoas. 

UPM recebe comitiva do 
Departamento de Ciência e 
Tecnologia do Exército
A UPM recebeu, no dia 05 de julho, a 
comitiva do Departamento de Ciência e 
Tecnologia (DCT) do Exército Brasileiro. 
O encontro, que aconteceu no campus 
Higienópolis, teve como objetivo tratar 
do Acordo de Cooperação entre as 
instituições, documento amplo que 
serve como um guarda-chuva para 
diversas iniciativas interinstitucionais, em 
especial voltadas à pesquisa aplicada.
Estiveram presentes autoridades do 
exército e mackenzistas, além de 
professores da UPM ligados à pesquisa.
 Leia mais.

Chancelaria apoia viagem
missionária Amazon Vida 
2022

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/upm-recebe-comitiva-do-departamento-de-ciencia-e-tecnologia-do-exercito


A UPM recebeu, no dia 30 de junho, a 
comitiva da Pyongyang University of 
Science and Technology, da Coreia do 
Norte, para discutir possíveis 
parcerias entre as duas instituições e 
realizar a assinatura do memorando 
de entendimento (MoU, na sigla em 
inglês) entre as universidades. Antes 
da assinatura do MoU, houve uma 
breve apresentação sobre os 
programas internacionais, a interação 
com outros países e as oportunidades 
de parceria das ações realizadas pelo 
Mackenzie. Leia mais.

UPM assina memorando de 
entendimento (MoU) com a 
Pyongyang University

Mackenzie celebra convênio 
com a Taylor University
A UPM  celebrou importante convênio 
com a Taylor University. A assinatura 
ocorreu no  campus da universidade 
norte-americana, com a presença do 
Dr. Milton Flávio Moura, presidente do 
IPM; do Chanceler do Mackenzie, Rev. 
Dr. Robinson Grangeiro Monteiro; e a 
Reitoria foi representada pelo Prof. Dr. 
Pedro Buck, Coordenador de 
Cooperação Internacional e 
Interinstitucional. A parceria tem 
como objetivos promover um 
Programa Internacional de Formação 
de Líderes, intercâmbio estudantil e 
capacitações no idioma inglês. 

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/upm-recebe-comitiva-da-pyongyang-university


A Escola de Engenharia (EE) lançará o 
curso de Pós-Graduação Engenharia 
da Sustentabilidade com Ênfase em 
Economia Circular, no campus 
Higienópolis, a partir do 2º semestre. 
Trata-se de um curso único no Brasil 
até o momento.  
O curso, oferecido no modelo 
presencial, terá duração de dezoito 
meses, com o objetivo de formar 
profissionais com sólidos 
conhecimentos em Economia 
Circular para atuar em 
Sustentabilidade e Meio Ambiente. 
Leia mais.

Webinar debate inovação e 
políticas sociais na União 
Europeia
O Centro Mackenzie de Estudos 
Avançados em Políticas Públicas e de 
Integridade (CEMAPI), em parceria com o 
Programa de Pós-Graduação em Direito 
Político e Econômico, promoveu, no dia 
22 de julho, o webinar "Inovação nas 
Políticas Sociais: a experiência e 
impactos dos investimentos sociais na 
União Europeia – como as políticas 
públicas podem incrementar as ações 
de universidades, empresas, ONG’s e 
investidores nas áreas de Educação, 
Emprego, Justiça Social e Saúde".
Leia mais.

Escola de Engenharia 
oferecerá novo curso de 
Pós-Graduação

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-lanca-novo-curso-de-pos-graduacao-na-escola-de-engenharia
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-integridade-realiza-webinar-com-o-tema-inovacao-nas-politicas-sociais-na-uniao-europeia


A Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU) realizou, no dia 04 
de junho, workshop gratuito sobre 
design. O evento, realizado no campus 
Higienópolis, teve como objetivo 
promover uma experiência e 
despertar interesse pelo curso de 
Design.  
Foram apresentados princípios 
introdutórios da área, relacionados a 
desenho, fotografia, modelagem, 
design thinking, entre outros. O 
público-alvo foram os vestibulandos 
interessados no curso. 

Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo realiza workshop
gratuito sobre design

Faculdade de Direito oferece 
curso de extensão sobre 
Direito Animal

A Faculdade de Direito (FDir) está com 
matrículas abertas para o curso de 
curta duração Direito Animal, que 
acontecerá aos sábados, de 13 de 
agosto a 01 de outubro.
O curso é voltado para profissionais 
da área jurídica, veterinários e 
estudantes dessas áreas, tendo como 
objetivo apresentar bases teóricas e 
práticas, além da legislação destinada 
à proteção dos animais. O período de 
matrículas é até o dia 06 de agosto. 
Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/curso-de-extensao-sobre-direito-animal-esta-com-matriculas-abertas


No dia 21 de julho, a UPM teve a 
honra de receber a visita do Reitor do 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA), Prof. Dr. Anderson Ribeiro 
Correia, que foi recepcionado pelo 
Prof. Dr. Marco Tullio de Castro 
Vasconcelos, Reitor da UPM, e pelos 
professores Marcos Massi (Diretor da 
Escola de Engenharia - EE) e Nelson 
Maestrelli (Coordenador do curso de 
Engenharia Mecânica).  O Reitor do 
ITA visitou espaços da EE,  e foi 
possível trocar experiências entre as 
duas instituições. 

UPM recebe visita do Reitor 
do Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA)

UPM realiza recital em 
homenagem a Oswaldo 
Lacerda
Em celebração aos seus 70 anos, a UPM 
realizou, no dia 30 de julho, a 
apresentação do recital em homenagem 
a Osvaldo Lacerda, em parceria com o 
Centro de Música Brasileira (CMB), de 
forma gratuita. 
O recital, apresentado no Auditório 
Escola Americana, contou com a 
participação dos pianistas Maria José 
Carrasqueira (solista, recitalista, 
camerista e professora) e Lucas 
Gonçalves (vencedor de importantes 
concursos de piano no país) e da flautista 
americana Wendy Rolf. Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/flauta-e-piano-no-recital-em-homenagem-a-osvaldo-lacerda-no-mackenzie
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/escola-de-engenharia-inaugura-novo-hall-com-tabela-periodica-interativa-e-capsula-do-tempo


Estão abertas as inscrições para o 
segundo semestre do Conversation 
Club. O programa, promovido pela 
Coordenadoria de Cooperação 
Internacional e Interinstitucional (COI) 
e pelo EducationUSA, é uma 
oportunidade para mackenzistas que 
desejem aperfeiçoar a conversação 
em inglês. São 10 encontros, com 
temas variados, abordados no idioma 
estrangeiro. O primeiro encontro será 
no dia 16 de agosto. Leia mais. 

Aluna e docente mackenzistas 
fazem cursos na Europa

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

Conversation Club Mackenzie 
abre inscrições para o 
segundo semestre

A professora da Escola de Engenharia 
(EE) Mariana Zuliani Theodoro e a aluna 
do curso de Pedagogia Amanda Porfírio 
foram selecionadas e contempladas 
pelo programa TopEspanha, do 
Santander Universidades e, durante três 
semanas, estudaram na Universidade 
de Salamanca, na Espanha. O 
TopEspanha beneficia alunos e 
professores com a oportunidade de 
estudar nessa universidade.  Nas 
últimas edições, alunos e professores 
do Mackenzie estiveram presentes 
entre os selecionados. Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/inscricoes-abertas-para-segundo-semestre-do-conversation-club-mackenzie
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/topespana10anos-aluna-do-mackenzie-viaja-para-universidade-de-salamanca
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/topespana10anos-aluna-do-mackenzie-viaja-para-universidade-de-salamanca
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/topespanha-santander-universidades-aluna-e-docente-mackenzistas-fazem-cursos-na-europa

