
A quarta edição do Fórum de
Aprendizagem Transformadora (FAT),
realizado entre 24 e 26 de janeiro pela
Pró-Reitoria de Graduação (PRGA),
teve como tema A Ciência e a Arte
do Ensino e da Aprendizagem
Transformadores, com debates
sobre metodologias de ensino e de
aprendizagem impulsionadores da
transformação.
O Fórum contou com a participação
de pesquisadores europeus, como o
professor Alexis Kokkos, da Hellenic
Open University; a professora
Alessandra Romano, da University of
Siena; e a professora-pesquisadora 

Kaisu Mälkki, da Tampere University. A
professora Kaisu Mälkki  tratou das
emoções e dos fatores que inibem os
processos transformadores.
O Fórum tem uma edição realizada a
cada início de semestre, com o objetivo
de promover reflexões e avançar na
consolidação da política voltada à
aprendizagem transformadora na
Universidade. Há, também, a
perspectiva de continuidade nas
abordagens das edições anteriores, com
destaque à elaboração das
competências-chave, envolvendo hard e
soft skills, para o bom desenvolvimento
dos alunos. Leia mais.

IV Fórum de Aprendizagem Transformadora aborda
ciência e arte da educação
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Alunos da Escola de Engenharia (EE) 
participaram da XIII Competição de 
Programação de Robôs Inteligentes, 
realizada no campus Higienópolis, no 
dia 02 de dezembro. O desafio 
contou com apoio da Weg S.A., 
multinacional brasileira com forte 
atuação no setor elétrico com a 
fabricação de motores e itens de 
automação industrial. Os 24 alunos 
participantes trabalharam 12 
semanas antes da competição.     
Leia mais.

Mackenzie realiza Recepção 
aos Pais dos calouros 2022
No dia 29 de janeiro, a UPM realizou a 
tradicional Recepção aos Pais dos 
Calouros, evento que oferece aos pais 
e/ou responsáveis dos ingressantes a 
oportunidade de conhecer a 
Universidade, sua estrutura, missão, 
valores e projetos.
O encontro, transmitido pelo canal do 
YouTube da TV Mackenzie, foi conduzido 
pelo Prof. Dr. Marco Tullio Vasconcelos,  
Reitor da UPM, que explicou como 
funcionarão as aulas em formato 
remoto e demonstrou sua esperança de 
retornar ao presencial em março.      
Leia mais. 

Escola de Engenharia
realiza XIII Competição de
Programação de Robôs
Inteligentes

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/competicao-programacao-de-robos-inteligentes-agita-alunos-do-mackenzie
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-realiza-recepcao-aos-pais-dos-calouros-de-2022


A UPM recebeu três prêmios na
Solenidade de Premiação da
Federação das Empresas Juniores do
Estado de São Paulo (FEJESP) de
Educação Empreendedora, no dia 30
de novembro. A Universidade foi
premiada nas categorias IES Júnior,
voltada para instituições com mais
de 25% dos cursos com empresa
júnior, Prêmio de Excelência, no
trabalho com o Movimento Empresa
Júnior no estado de São Paulo, e IES
de alto crescimento. Leia mais.

Jornada EaD debate educação, 
tecnologia e transformação

O  Centro de Educação a Distância 
(CEDaD) realizou, entre os dias 06 e 08 de 
dezembro de 2021, a Jornada EaD, 
evento on-line e gratuito, com 45 oficinas 
e um curso bônus com certificação. 
A jornada teve como objetivo discutir o 
acesso ao ensino de qualidade no país, 
as transformações na área da educação 
após a pandemia, as possibilidades e 
desafios do EaD, as diferenças em 
relação ao ensino presencial, entre 
outros temas. Leia mais. 

UPM é premiada pela 
Federação das Empresas 
Juniores do Estado de 
São Paulo

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-recebe-premiacoes-da-fejesp
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/educacao-tecnologia-e-transformacao-e-tema-de-live-na-abertura-da-jornada-ead-mackenzie


O campus Alphaville da UPM agora
também conta com o curso de
Ciências Contábeis, que terá sua
primeira turma no primeiro semestre
de 2022. O curso traz a inovação e
tradição que já marca o ensino de
qualidade do Mackenzie, com um
quadro de docentes formado por
doutores e mestres com ampla
experiência de mercado. De acordo
com o Prof. Anaor Silva, coordenador
do curso, a formação capacita o aluno
para múltiplas oportunidades de
carreira, como consultor, analista
financeiro, auditor etc. Leia mais.

Campus Alphaville tem novo
curso de Ciências Contábeis

Escola de Engenharia da UPM 
inaugura novo Hall
A Escola de Engenharia (EE) encerrou as 
celebrações dos seus 125 anos no 
prédio 06 do campus Higienópolis, no dia 
15 de dezembro, na inauguração do 
novo hall. O evento contou com o 
lançamento da Placa Comemorativa, a 
Tabela Periódica em celebração aos 50 
anos do curso de Química, uma Cápsula 
do Tempo e uma área permanente de 
exposição, com objetos cedidos pelo 
Centro Histórico e Cultural Mackenzie.
Cada curso da EE depositou dois objetos 
históricos na Cápsula do Tempo, que 
será aberta em 2046, quando a EE 
completar 150 anos. Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-alphaville-inaugura-novo-curso-ciencias-contabeis
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/escola-de-engenharia-inaugura-novo-hall-com-tabela-periodica-interativa-e-capsula-do-tempo
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/escola-de-engenharia-inaugura-novo-hall-com-tabela-periodica-interativa-e-capsula-do-tempo


O projeto Incluir Direito, fruto de uma
parceria entre a Faculdade de Direito
(FDir) da UPM e o Centro de Estudos
das Sociedades de Advogados (CESA),
foi premiado na 18ª edição do prêmio
Innovare.  
O projeto venceu na categoria
"Advocacia", em cerimônia realizada
no dia 07 de dezembro de 2021. É
possível assistir ao evento aqui.
A premiação tem o intuito de
identificar, divulgar e difundir práticas
que contribuam para o
aprimoramento da Justiça no Brasil.
Leia mais.

Projeto Incluir Direito ganha
prêmio Innovare

Estudantes conquistam
prêmio de Sociologia e
Direito
Os alunos Douglas Elmanuer e Mateus
Perigrino, da Faculdade de Direito
(FDir), ganharam destaque no
prestigiado Prêmio de Teses Cláudio
Souto, da Associação Brasileira de
Pesquisadores em Sociologia do
Direito (ABraSD). A cada dois anos, a
ABraSD seleciona as melhores
pesquisas realizadas por brasileiros
em Sociologia do Direito. Douglas
ganhou o primeiro lugar na categoria
Tese de Doutorado, e Mateus recebeu
Menção Honrosa por um trabalho de
Iniciação Científica. Leia mais.

https://www.youtube.com/watch?v=_JIgUw1tcko
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/inovamack
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/projeto-incluir-direito-do-mackenzie-ganha-premio-innovare
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/inovamack
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzistas-conquistam-premio-de-teses-sobre-sociologia-do-direito


A  UPM realizará o curso de extensão
Direito Animal, entre os dias 12 de
março e 07 de maio. A formação
continuada será realizada aos
sábados, de forma on-line.
De acordo com a Professora Letícia
Yumi, responsável pelo curso, a
formação terá como base leis e textos
de importantes juristas da área,
promovendo discussões sobre casos
práticos. A docente ainda afirma que o
tema não se insere no âmbito do
Direito Ambiental, constituindo um
campo de estudo totalmente
autônomo. Leia mais.

Curso de extensão aborda
Direito Animal

A Faculdade de Direito (FDir) realizará,
entre os dias 12 de março e 23 de
abril, a segunda edição do curso
Cultura é Diplomacia, on-line e com
certificação.
Voltado para estudantes de Direito,
Jornalismo e Relações Internacionais,
o curso visa a apresentar a música
como forma de contestar o senso
comum e as estruturas políticas
estabelecidas, mostrando seu caráter
inovador e flexível, além de explorar
como o conhecimento político pode
ser obtido por meio de melodias. Leia
mais.

Mackenzie oferece curso
sobre cultura e diplomacia

https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/inovamack
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/curso-de-extensao-discute-direito-animal-no-mackenzie
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/inovamack
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/exchanging-hemispheres-conheca-novos-cursos-de-curta-duracao
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/curso-de-curta-duracao-discute-cultura-como-ferramenta-de-diplomacia


Professores e alunos da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo (FAU) foram 
premiados em dois concursos de 
grande relevância nacional: o prêmio 
anual do Instituto de Arquitetos do 
Brasil - Departamento São Paulo 
(IABSP) e o ArchDaily. O prêmio da 
IABSP é o mais importante 
reconhecimento profissional de 
arquitetura do estado. Já o ArchDaily é 
um dos mais importantes e 
contemporâneos sites internacionais 
de arquitetura. Leia mais.

Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo conquista
importantes prêmios
nacionais

Alunas conquistam 2º lugar no 
Prêmio Adriana Adam de Design

A  equipe das alunas Manoela de 
Assumpção, Verônica dos Santos e 
Vitória Pereira, do curso de Design, foi 
a 2º colocada na 1ª edição do Prêmio 
Adriana Adam de Design, com o 
projeto da Luminária Auris, orientado 
pelos professores Teresa Riccetti, 
Grace Kishimoto e Olavo Egydio de 
Souza Aranha.  
As alunas receberam prêmio em 
dinheiro, viagem e a execução de um 
protótipo, que será conduzido pelas 
empresas parceiras By Kamy, Itens 
Collections e Odara. Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/fau-mackenzie-recebe-premios-em-dois-concursos-importantes-do-pais
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzistas-conquistam-2o-lugar-no-premio-adriana-adam-de-design


O antigo mackenzista Wilson Ferreira
Junior recebeu do Instituto de
Engenharia (IE) o Título de Eminente
Engenheiro do Ano, no dia 18 de
novembro, no Teatro Alfa. Wilson é
engenheiro eletricista e bacharel em
Administração de Empresas pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie
(UPM) e mestre em Energia pela USP.
Ao longo da carreira, teve importante
atuação em grandes empresas
brasileiras. Leia mais.

Professora mackenzista
realiza palestra em simpósio
da ONU

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

Mackenzista recebe Título de
Eminente Engenheiro do Ano

A professora Denise Abade, da 
Faculdade de Direito (FDir), realizou  
palestra em simpósio sobre 
anticorrupção da Organização das 
Nações Unidas (ONU), o 3rd Anti- 
Corruption Academic Symposium. O 
evento, realizado em Sharm El-Sheikh 
(Egito),  nos dias 11 e 12 de dezembro, 
é promovido pelo Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC) e considerado um dos 
principais eventos acadêmicos da 
ONU. Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzista-recebe-titulo-de-eminente-engenheiro-do-ano
https://www.unodc.org/
https://www.unodc.org/
https://www.unodc.org/
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/onu-convida-professora-do-mackenzie-para-palestrar-em-simposio-anticorrupcao

