
No dia 15 de junho, a UPM foi 
presenteada com uma placa 
comemorativa por ser considerada, 
pela segunda vez, a universidade não 
pública mais admirada pelos 
paulistanos no levantamento O
melhor de São Paulo Marcas & 
Serviços 2022, realizado pela Folha 
de S. Paulo e coordenado pelo 
Instituto Datafolha. A pesquisa revela 
os melhores serviços e marcas da 
cidade de São Paulo na percepção dos 
consumidores. 
A placa foi entregue por integrantes 
executivos da Folha de S. Paulo, que 
participaram, no campus Higienópolis,

de uma reunião com o corpo diretivo do 
Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) 
e da UPM. Estiveram presentes os 
integrantes da Folha Marcelo Benez, 
diretor Comercial Executivo; Elisangela 
Veríssimo, executiva de Contas de 
Educação; e Manuela Nunes, gerente de 
Publicidade e Inovação. Eles foram 
recebidos pelo presidente do IPM, 
Milton Flávio Moura; o Chanceler, Rev. 
Robinson Grangeiro Monteiro; o diretor 
de Estratégia e Negócios do IPM, André 
Ricardo de Almeida Ribeiro; o Reitor da
UPM, Marco Tullio de Castro 
Vasconcelos; pró-reitores e diretores da 
UPM. Leia mais.
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Em comemoração aos 70 anos da 
UPM, o auditório Escola Americana foi 
palco para um recital especial do 
Centro de Música Brasileira (CMB), no 
dia 25 de junho. A apresentação 
contou com duas participações: da 
pianista Eudóxia de Barros, presidente 
do CMB, e da dupla formada pela 
violinista Cristiane De Léon e a 
pianista Larissa Paggioli. O CMB é uma 
sociedade civil sem fins lucrativos, 
com a missão de promover a música 
brasileira erudita. Leia mais.

Centro de Música Brasileira 
realiza recital em 
comemoração aos 70 anos 
da UPM

Orquestra Locomotiva se
apresenta no Mackenzie
A UPM promoveu, em celebração aos 
seus 70 anos, duas apresentações da 
Orquestra Locomotiva, nos dias 08 (no 
campus Higienópolis) e 09 de junho 
(no campus Campinas). 
O espetáculo  teve como tema "Sol da 
Liberdade". Os músicos apresentaram 
peças celebrando os 200 anos da 
independência do Brasil e os 100 anos 
da Semana de Arte Moderna de 1922.
A Orquestra contou com cerca de 130 
jovens músicos e alunos do Projeto 
Locomotiva, idealizado pelo maestro 
Rogério Schuindt. Assista aqui.
Leia mais.
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Os alunos Vitor Grechi Kuninari e 
Claudia Fiorentino, do programa 
Apple Developer Academy, foram 
contemplados no Swift Student 
Challenge, programa de incentivo 
promovido pela Apple. O desafio  foi 
desenvolver um aplicativo utilitário 
ou de jogo, com tema livre, que fosse 
experimentado em até três minutos 
com o Swift Playgrounds.  
Apenas 350 alunos do mundo todo 
são escolhidos pelo programa da 
Apple, que pode colocar os 
aplicativos desenvolvidos em sua 
loja. Leia mais.

Centro de Comunicação e 
Letras conquista 7 prêmios na 
Expocom Sudeste
O Centro de Comunicação e Letras (CCL) 
ganhou sete prêmios na Expocom 
Sudeste, no dia 28 de maio. A premiação 
está vinculada à Intercom, maior 
sociedade de pesquisadores de 
Comunicação do Brasil. Agora, os alunos 
vencedores representarão a UPM na 
Expocom Nacional. Os trabalhos 
vencedores se destacaram nas 
categorias revista-laboratório, projetos 
de extensão, reportagem em jornalismo 
impresso, livro-reportagem, edição de 
livro, produção multimídia e blog.
 Leia mais.

Alunos do Apple Developer 
Academy se destacam no 
Swift Student Challenge
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A UPM sediou o workshop do 
Festival Gran Finale, voltado para 
regentes de coros infantis, juvenis e 
jovens. O evento aconteceu de forma 
híbrida, no dia 03 de junho, no 
Auditório Escola Americana, 
reunindo regentes de 15 estados 
brasileiros. O workshop fez parte das 
comemorações dos 70 anos da UPM, 
em uma parceria com a Pró-Reitoria 
de Extensão e Cultura (PREC), por 
meio da Coordenadoria de Arte e 
Cultura  (CAC).  O Gran Finale é 
inspirado no festival de corais que 
acontece no Teatro Carnegie Hall de 
Nova Iorque. Leia mais.

Faculdade de Direito participa 
de competição internacional 
de arbitragem esportiva
A Faculdade de Direito (FDir) participou 
do primeiro Sports Arbitration Moot 2022 
(SAM) - moot de arbitragem esportiva 
internacional -, entre março e maio. A 
UPM participou de três painéis, dois 
contra universidades Edge Hill University 
e University of Exeter, e o outro contra a  
Université de Neuchâtel. A equipe 
mackenzista foi composta por membros 
do Grupo de Estudos de Direito 
Desportivo Empresarial da FDir (Gedde 
Mack) e do Grupo de Estudos em 
Arbitragem do Mackenzie (GeaMack)
 Leia mais.

UPM sedia workshop do 
evento Gran Finale
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A Coordenadoria de Educação 
Continuada (CEC), em parceria com a 
Chancelaria, realizou, nos dias 06 e 07 
de junho, dois encontros com os 
alunos da Educação Continuada para 
promover acolhimento aos 
estudantes do Lato Sensu da UPM. 
O primeiro dia contou com a presença 
do Rev. Gildásio Reis, capelão 
universitário, que explicou a 
cosmovisão mackenzista, e o segundo 
dia teve o Rev. José Carlos Piacenti, 
também capelão, que trouxe a 
identidade da instituição. Leia mais.

Universidade e Chancelaria 
promovem encontro com  
pós-graduandos

Abertas as inscrições para o 
International Ambassador 
Program 2022/2
A UPM divulgou o edital do Processo
Seletivo para o ingresso no 
International Ambassador Program 
2022/2.  As inscrições estarão abertas 
até o dia 10 de julho, para alunos de 
diversos cursos da UPM.
O programa tem como objetivo 
proporcionar experiências 
internacionais de integração entre os 
alunos da UPM e estudantes 
estrangeiros no Brasil, por meio de 
acolhimento, representação e 
estímulo ao protagonismo estudantil. 
Leia mais. 
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No dia 13 de junho,  a Coordenadoria 
de Cooperação Internacional e 
Interinstitucional (COI) recebeu a 
coordenadora do programa de língua 
portuguesa de Harvard, Cristiane 
Soares, e representantes do Escritório 
Harvard Brasil para um reunião sobre 
uma possível parceria. Trata-se do 
Programa Abroad, que teria a duração 
de oito semanas e por meio do qual a 
UPM acolheria alunos do programa de 
português  para uma imersão 
completa no estudo da língua e sobre 
o Brasil. Leia mais.

Mackenzie recebe 
coordenadora do programa 
de português de Harvard

Evento apresentará 
oportunidades na 
Universidade de Stanford

A UPM realizará, no dia 18 de agosto, 
evento com a participação de Luke 
Anthony Peña, diretor de Admissões 
Internacionais da Universidade 
Stanford, que falará sobre 
oportunidades de bolsas para 
mestrado e doutorado na instituição 
norte-americana. Durante o evento, 
que está com inscrições abertas, os 
mackenzistas poderão tirar suas 
dúvidas sobre a universidade, formas 
de ingresso e sobre o programa de 
bolsas. Leia mais.
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O professor Peter J. Williams, teólogo 
e diretor executivo da Tyndale House, 
na Inglaterra, realizou a palestra 
"Podemos confiar no evangelho?", no 
dia 14 de junho, no auditório Ruy 
Barbosa da UPM. A palestra foi 
organizada pelo Centro de Educação, 
Filosofia e Teologia (CEFT) e pela 
Chancelaria. A Tyndale é um dos 
principais institutos de pesquisa 
bíblica do mundo, que fornece 
recursos para apoiar estudos do Novo 
e Antigo Testamentos. Leia mais.

"Podemos confiar nos
Evangelho?" é tema de 
palestra proferida por 
teólogo inglês na UPM

Comitiva de universidade 
alemã participa de oficina no 
Mackenzie

Professores e alunos da Universidade 
Alanus Hochschule für Kunst und 
Gesellschaft vieram à UPM para participar 
da oficina REVIDRO: Criação Artística e 
Ação Social, entre os dias 10 de maio e 
02 de junho.  Organizado pelo Programa 
de Pós-Graduação em Educação, Arte e
História da Cultura (PPGEAHC), o projeto 
tem como objetivo recolher garrafas de 
vidro para a elaboração de objetos de 
mesa. A programação contou com aulas 
ministradas pelos professores alemães. 
Leia mais.
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O Centro de Ciências Biológicas e da 
Saúde (CCBS) promoveu, no dia 31 de 
maio, diversas atividades em 
comemoração ao Dia Mundial Sem 
Tabaco. A ação contou com a 
presença do Chanceler Rev. Robinson 
Grangeiro Monteiro, que afirmou: 
“Tudo aquilo que fere o bem-estar do 
ser humano num aspecto físico, 
emocional e espiritual vai contra a 
criação de Deus, pois Ele nos criou 
para uma vida saudável e feliz”. Leia 
mais.

Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde (CCBS) 
promove evento do Dia 
Mundial sem Tabaco

Chancelaria promove 
encontros de professores 
mackenzistas
No dia 26 de maio, a Chancelaria 
promoveu a primeira reunião do Ciclo de 
Encontros de Professores Mackenzistas,  
com a mesa-redonda sobre o livro “O 
Evangelho da Paz e o Discurso de Ódio”. 
Já o segundo encontro, realizado no dia 
15 de junho, teve como tema "O mundo 
como um teatro: o declínio do homem 
público", com a participação especial do 
Prof. Dr. Jonas Madureira.
O objetivo é integrar todos os docentes 
da Universidade, das Unidades 
Acadêmicas e dos Colégios, para refletir 
sobre a educação brasileira. Leia mais.
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A mackenzista Manoela Gazze 
representou sua equipe (Verônica dos 
Santos Ribeiro e Vitória Pereira 
Munhoz) e o curso de Design da 
Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU) na Semana de 
Design de Milão 2022, que aconteceu 
entre os dias 06 e 12 de junho. O time 
havia conquistado o 2º lugar na 1ª 
edição do Prêmio Adriana Adam de 
Design, com o projeto da Luminária 
Auris, que nasceu da intenção de 
trazer o bem-estar da natureza ao 
ambiente moderno.  Leia mais.

Mackenzista apresenta 
protótipo na Semana de 
Design de Milão 2022

Culto celebra o encerramento 
do primeiro semestre de 2022
No dia 15 de junho, o Auditório Escola 
Americana ficou repleto de mackenzistas 
durante o Culto em Ação de Graças pelo 
encerramento do primeiro semestre de 
2022, que também foi transmitido on-line 
pelo YouTube.
O Rev. Robinson Grangeiro Monteiro, 
Chanceler do Mackenzie, se encarregou 
da condução do culto. 
O evento ainda contou com uma 
apresentação especial do Coral da 
Capela, em louvor a Deus pelas 
conquistas da Universidade neste 
semestre. Clique aqui e confira a 
transmissão completa.
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A Coordenadoria de Inovação e 
Tecnologia (CIT) e a Incubadora de 
Empresas da UPM promoveram, no 
dia 14 de junho, o lançamento do livro 
"Economia + Criatividade = Economia 
Criativa".
O livro reúne conceitos de Economia, 
Criatividade e, consequentemente, da 
Economia Criativa, com depoimentos 
dos autores Anapaula Lacovino Davila, 
Sonia Helena Santos, Mauricio 
Andrade de Paula e Luiz Alberto 
Machado, que estabelecem pontes 
entre o conhecimento teórico e o 
conhecimento aplicado. Leia mais.

Novo livro aborda a 
economia criativa

1º Summit MackInova 
apresenta novas formas de 
empreendedorismo

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- 
Graduação (PRPG) promoveu, nos dias 
30 e 31 de maio, o 1º Summit MackInova 
Empreendedorismo: um olhar 
sustentável. Com o objetivo de divulgar 
novas formas de empreendedorismo, o 
Summit MackInova contou com uma 
programação especial e recebeu 
palestrantes para debater sobre 
oportunidades em metaverso, 
inteligência artificial, o profissional do 
futuro e empreendedorismo social.  Leia 
mais.
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O Prof. Dr. Jan Carlo Delorenzi, diretor 
do Centro de Ciências Biológicas e da 
Saúde (CCBS), foi nomeado, em maio, 
como membro do Comitê Técnico- 
Temático de Produtos Biológicos e 
Biotecnologia da Farmacopeia 
Brasileira, vinculada à Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). O comitê é responsável pela 
regulação sanitária de produtos 
biológicos. Leia mais. 

Professor do Mackenzie é host 
de podcast sobre eleições 

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

Diretor do Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde é 
nomeado para comitê da 
Anvisa

O professor mackenzista Diogo Rais, 
especialista em direito eleitoral digital, 
participará do podcast Todo Mundo 
quer Saber, lançado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 
A iniciativa tem como objetivo tirar as 
dúvidas da população antes das 
eleições, com linguagem fácil e acessível.
Trata-se de uma entre diversa ações do 
TSE para contribuir com o exercício 
democrático consciente. A primeira 
temporada do podcast contará com 
cinco episódios, todos eles com o 
professor mackenzista. Leia mais.
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