
A Universidade Presbiteriana
Mackenzie subiu 38 posições no
ranking do QS Latin America University.
Ao todo, 428 Instituições de Ensino
Superior em toda a América Latina
foram avaliadas. O ranking completo
se encontra disponível aqui. 
Além disso, a UPM também recebeu
o certificado QS Latin America
Rankings: Recognition of Improvement,
concedido às instituições que
demonstraram uma melhora
significativa, com base no aumento
médio da classificação dentro do
ranking.

A UPM se tornou a segunda instituição 
privada melhor avaliada entre 98 
universidades de todo o país.
De acordo com o Reitor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, "esse 
resultado é a tradução da dedicação, 
esforço e foco que vem sendo feito pela 
nossa equipe há muito tempo na 
universidade, além do nosso destaque 
em pesquisa de qualidade e também 
internacionalização. É um conjunto de 
esforços unidos principalmente pela 
seleção de docentes extremamente 
competentes". Leia mais.

 Mackenzie entra no ranking das cinco melhores 
universidades privadas do Brasil
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https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-entra-no-top-5-das-melhores-universidades-privadas-do-brasil


No dia 8 de dezembro, o Prof. Dr. Marco
Tullio de Castro Vasconcelos, Reitor da
Universidade Presbiteriana Mackenzie,
tomou posse na Academia Mackenzista de
Letras como Presidente Honorário. A
cerimônia contou com a participação do
Chanceler, Rev. Dr. Robinson Grangeiro
Monteiro, do Presidente da AML, Dr. Nelson
Câmara, do Vice-Presidente, Prof. Dr. Marcel
Mendes, além dos membros e familiares. 
No evento, também foram empossados
outros três mackenzistas: Prof. Dr. Gianpaolo
Poggio Smanio, Prof. Dr. Carlos Eduardo
Nicoletti Camilo e o Prof. Dr. Luiz Guilherme
da Costa Wagner Júnior. 
Leia mais.

Reitor toma posse na Academia 
Mackenzista de Letras

Aluno de jornalismo vence  
prêmio José Hamilton 
Ribeiro

O aluno de jornalismo Matheus
Vinícius Santos conquistou o 1° lugar
na categoria Jovem Talento do
prêmio da Associação Brasileira de
Agronegócio de Ribeirão Preto, que
leva o nome de um dos jornalistas
mais premiados do Brasil, José
Hamilton Ribeiro, com
videorreportagem sobre a
contribuição da ciência e tecnologia
na produção de laranjas no Brasil.
O evento apresenta o setor aos
futuros jornalistas, nos tradicionais
ciclos de palestras com reconhecidas
lideranças da área e visitas
monitoradas. Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/reitor-da-upm-toma-posse-na-academia-mackenzista-de-letras
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzista-conquista-1-lugar-do-premio-jose-hamilton-ribeiro-de-jornalismo


O mês de outubro marcou o
encerramento do Encontro de
Professores Mackenzistas de 2022, 
que teve como tema "Fé e Secularismo"
e contou com palestras dos docentes
Guilherme de Carvalho, diretor de
L’Abri Fellowship Brasil, e Paulo Roberto
Monteiro, do Programa de 
Pós-Graduação em Educação, Arte e
História da Cultura. Após esse
momento, o Chanceler do Mackenzie 
e anfitrião do evento Rev. Dr. Robinson
Grangeiro Monteiro promoveu um
diálogo, encerrando o encontro. 
Assista aqui.

Dia do Mackenzista é 
comemorado em culto de 
gratidão
No dia 18 de outubro, em que se 
comemora o dia do Mackenzista, foi 
celebrado um culto de gratidão a 
Deus pelas bençãos recebidas.
A cerimônia foi dirigida pelo Chanceler 
do Mackenzie, Rev. Dr. Robinson 
Grangeiro Monteiro e contou com a 
pregação do Rev. Roberto Brasileiro 
Silva, Presidente do Supremo Concílio 
da Igreja Presbiteriana do Brasil, com 
a participação do Presidente do 
Conselho de Curadores do IPM, 
Presb. Antônio César de Freitas, do 
Presidente do IPM, Dr. Milton Flávio 
Moura, do Reitor da UPM, Prof. Dr. 
Marco Tullio de Castro Vasconcelos,  
Assista aqui.

Encontro de Professores 
Mackenzistas realiza sua 
última edição de 2022

https://www.youtube.com/watch?v=g5ujS_6N18c
https://www.youtube.com/watch?v=W-wNcp-OrcE
https://www.youtube.com/watch?v=W-wNcp-OrcE


Em parceria com o Centro de Educação,
Filosofia e Teologia da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, a Chancelaria
do Mackenzie realizou uma palestra com
a participação do Dr. George Harinck,
Diretor do Instituto de Pesquisa sobre
Neo-Calvinismo, e o Dr. Mathew
Kaemingk, Diretor do Richard John Mouw
Institute of Faith and Public Life, para um
encontro voltado aos estudantes,
professores e pesquisadores da área
teológica. Assista aqui.

Culto de gratidão comemora o 
Dia do Aviador

A Chancelaria do Mackenzie e o 
Quarto Comando Aéreo Regional 
promoveram, no dia 6 de outubro, o 
Culto de Gratidão pelo dia do 
Aviador e da Força Aérea Brasileira, 
integrando as celebrações da 
Semana da ASA de 2022. A pregação 
foi realizada pelo Chanceler do 
Mackenzie, Rev. Dr. Robinson 
Grangeiro Monteiro, e contou com a 
participação do Coral da Capela. 
Estiveram presentes o Comandante 
da Base Aérea de São Paulo, Coronel 
Aviador Fábio Luís Cuzziol; o Chefe 
do Serviço de Recrutamento e 
Preparo de Pessoal da Aeronáutica 
de São Paulo, Coronel Aviador André 
José Fernandes Martins e demais 
autoridades. Leia mais.

Mackenzie promove palestra
sobre Relevância à Teologia
Pública no século XXI

https://www.youtube.com/watch?v=n1ngCTUuAB0
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/culto-de-gratidao-comemora-o-dia-do-aviador


No dia 18 de outubro, Dia do 
Mackenzista, a UPM lançou o 
programa Alumni, voltado para toda a 
comunidade mackenzista, com o 
objetivo de manter o relacionamento 
entre a instituição e seus antigos 
alunos por meio de cursos, eventos, 
programas de mentoria, entre outras 
iniciativas. 
No evento, também foi demonstrado 
o uso da plataforma Alumni, rede 
social exclusiva voltada aos antigos 
alunos da UPM, na qual será possível 
estabelecer vínculos entre os próprios 
egressos e o Mackenzie. Leia mais.

Universidade Presbiteriana 
Mackenzie lança programa 
Alumni 

Universidade Presbiteriana 
Mackenzie abre as portas para 
o Mackenzie Day
No dia 5 de novembro, a Universidade 
Presbiteriana Mackenzie recebeu os 
candidatos, pais e responsáveis, além 
dos treineiros ao vestibular do primeiro 
semestre de 2023, para a 11ª edição do 
Mackenzie Day. Após dois anos sendo 
realizado de forma on-line, o evento 
ocorreu de forma presencial e contou 
com a organização da Superintendência 
de Comunicação e Marketing, do 
Instituto Presbiteriano Mackenzie.
Ao longo do dia, foram realizadas mais 
de 650 atividades, com mais de 8 mil 
pessoas no campus Higienópolis. 
Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/programa-de-relacionamento-com-antigos-alunos-e-lancado-para-upm
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/programa-de-relacionamento-com-antigos-alunos-e-lancado-para-upm
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-day-celebra-70-anos-da-upm


A Universidade Presbiteriana
Mackenzie e a Duke Law School 
assinaram, no dia 26 de outubro, um 
acordo de convênio para mobilidade 
acadêmica voltada aos alunos de 
graduação. O acordo prevê o 
intercâmbio dos alunos entre as duas 
universidades, além da parceria com a 
Coordenadoria de Cooperação 
Internacional e Interinstitucional e do
escritório Pinheiro Neto Advogados, 
para criação de programa trainee 
voltado para a prática de advocacia.
Leia mais.

COI, EducationUSA e 
Faculdade de Direito 
organizam LL.M Fair 2022
A Universidade Presbiteriana 
Mackenzie recebeu no dia 26 de 
outubro a LL.M Fair 2022, voltada para 
alunos do curso de Direito que 
desejam conhecer os programas de 
pós-graduação, convênios, parcerias, 
intercâmbio, entre outros, por meio da 
apresentação das instituições norte- 
americanas que estiveram presentes.
O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós- 
Graduação, Prof. Dr. Felipe Chiarello, 
que representou o Reitor, Prof. Dr. 
Marco Tullio de Castro Vasconcelos, 
destacou a importância da 
internacionalização na universidade e 
a importância das parcerias realizadas. 
Leia mais.

Faculdade de Direito assina 
convênio com Universidade 
de Duke

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/faculdade-de-direito-assina-convenio-com-universidade-de-duke
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-sedia-feira-de-cursos-internacionais-para-direito


No dia 26 de outubro, o curso de 
Engenharia de Materiais, da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
completou 30 anos de existência. A 
cerimônia de celebração contou com a 
participação do diretor da Escola de 
Engenharia, Prof. Marcos Massi, do 
Coordenador do curso de Engenharia 
de Materiais, Prof. Renato Meneghetti, 
do Pró-Reitor de Pesquisa e 
Pós-Graduação, Prof. Dr. Felipe 
Chiarello, representando o Reitor da 
UPM, Prof. Dr. Marco Tullio de Castro 
Vasconcelos, do Prof. Walter Ribeiro, 
Diretor de Relações Institucionais do 
Instituto Presbiteriano Mackenzie, 
representando o Presidente do 
Instituto Presbiteriano Mackenzie. 
Leia mais.

Curso de Engenharia de 
Materiais completa 30 anos

Alunos do Mackenzie ganham 
prêmio em competição da 
ONU
Os alunos da Liga Acadêmica
Estudantil de Inteligência Artificial e
Ciência de Dados, coordenada pela
Faculdade de Computação e
Informática, participaram do
Hackathon promovido pela
Organização das Nações Unidas e
conquistaram o 2º lugar na
competição, com o tema "Hackeando
pela Integridade". O objetivo da
competição é fornecer aos
participantes a chance de apresentar
soluções de promoção da integridade
por meio de tecnologias. Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/engenharia-de-materiais-comemora-30-anos
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/alunos-da-universidade-mackenzie-conquistam-premio-em-competicao-da-onu


No dia 17 de outubro, a Universidade
Presbiteriana Mackenzie realizou uma
homenagem ao corpo docente
mackenzista no auditório Ruy Barbosa,
campus Higienópolis. O evento contou
com a participação dos Pró-Reitores e
Diretores das unidades acadêmicas da
UPM, além do Reitor, Prof. Dr. Marco
Tullio de Castro Vasconcelos, do
Chanceler, Rev. Dr. Robinson
Grangeiro Monteiro, do Presidente do
IPM, Dr. Milton Flávio Moura, além da
presença do Quinteto de Metais e
Camerata de Cordas, do Instituto
Baccarelli. Leia mais. 

Universidade Presbiteriana 
Mackenzie comemora 
"Dia dos Professores"

Docente da UPM conquista 
prêmio MEIN

O professor da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Presbiteriana Mackenzie,
Ivo Pons, foi o vencedor da 4ª edição
do Prêmio Interamericano de Modelos
Educacionais Inovadores em Ensino
Superior – Prêmio MEIN-2022. O
docente apresentou o Projeto Quatro,
uma disciplina do quarto semestre do
curso de Design, na qual os alunos
criam projetos dentro da própria
disciplina, com foco em questões
socioambientais e sustentabilidade, em
parceria com pequenas empresas,
organizações sociais e com o poder
público. Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/homenagem-ao-dia-dos-professores-1
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/homenagem-ao-dia-dos-professores-1
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/professor-do-mackenzie-conquista-premio-mein


O Prof. Dr. Cristhiano Motta Aguiar, 
do Programa de Pós-Graduação em 
Letras da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, conquistou o Prêmio 
Clarice Lispector, ofertado pela 
Biblioteca Nacional, por seu livro de 
contos "Gótico Nordestino", lançado 
pela editora Alfaguara no começo de 
2022. De acordo com o docente, 
"ganhar um prêmio literário, ainda 
mais com a tradição e importância do 
Clarice Lispector, concedido pela 
Biblioteca Nacional, é uma alegria 
pessoal e profissional. Me sinto 
honrado". Leia mais.

Docente mackenzista recebe 
Prêmio Literário Biblioteca 
Nacional 2022

Encontro de Comunicação e
Letras debate transformação
social
No dia 19 de outubro, o Centro de 
Comunicação e Letras, da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, realizou a 
abertura do 17º Encontro de 
Comunicação e Letras, que teve como 
tema "O Profissional de Comunicação e 
Letras como agente de Transformação 
Social". 
Foram diversas palestras que 
discutiram questões relacionadas às 
atividades dos profissionais de 
Jornalismo, Publicidade e Propaganda e 
Letras, além de apresentar práticas e 
perspectivas para um cenário 
transformador.  Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/professor-do-mackenzie-recebe-premio-literario-biblioteca-nacional-2022
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/encontro-de-comunicacao-e-letras-discute-transformacao-social


A Pró-Reitoria de Graduação, por meio 
da Coordenadoria de Desenvolvimento 
Discente e de Carreiras promoveu, no 
dia 24 de outubro, o evento Executive 
Talk, com palestra realizada pelo vice- 
presidente de Marketing do McDonald’s, 
João Branco. 
A apresentação abordou o propósito de 
carreira dos profissionais sobre os 
diferenciais e especificidades de cada 
um, com base na proposta educacional 
da Aprendizagem Transformadora. O 
evento ocorreu em parceria com a 
startup Vamos Subir, representada pelo 
seu CEO e Head de Vendas da 
Databricks, Flávio Valiati. Leia mais. 

Executive Talk: PRGA promove 
palestra com líderes do 
marketing na américa latina

Docentes da Escola de
Engenharia participam de
evento da ONU
Os professores do curso de 
Engenharia de Produção, André Luís 
Helleno e Alaercio Nicoletti Junior, 
estiveram nos Estados Unidos a 
convite da empresa Ambipar para 
discutirem questões sustentáveis com 
as principais empresas e lideranças no 
Brasil na área de sustentabilidade. 
Os eventos foram relacionados aos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis e o Pacto Global da ONU 
no Brasil, com a intenção de promover 
o avanço das metas no país. 
Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/executive-talk-uma-palestra-com-lideres-do-marketing-na-america-latina
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/executive-talk-uma-palestra-com-lideres-do-marketing-na-america-latina
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/professores-da-escola-de-engenharia-participam-de-evento-da-onu
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/professores-da-escola-de-engenharia-participam-de-evento-da-onu


A Universidade Presbiteriana
Mackenzie, por meio do Centro
Mackenzie de Liberdade Econômica,
em conjunto com o Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas,
organizou, nos dias 8 e 9 de
novembro, a VI edição do Fórum
Mackenzie de Liberdade Econômica,
que teve como tema central
"Liberalismo e Protecionismo em um
Cenário Global de Incertezas". 
Os eventos contaram com a
participação de palestrantes
nacionais e internacionais. Leia mais. 

Mackenzie realiza VI Fórum
de Liberdade Econômica 

Mackenzie Campinas promove
Seminário de Recuperação
Judicial e Falências

Nos dias 10 e 11 de novembro, o curso 
de Direito do Centro de Ciências e 
Tecnologia, da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, realizou o 
Seminário de Estudos de Recuperação 
Judicial e Falências. 
O evento foi realizado por meio de 
parceria da UPM com o Instituto 
Brasileiro da Insolvência e contou com 
palestras proferidas por ministros do 
Superior Tribunal de Justiça, 
desembargadores das 1ª e 2ª Câmaras 
Especiais de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, juízes e 
advogados especialistas na matéria. 
Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/liberalismo-e-protecionismo-no-cenario-global-de-incertezas-sera-tema-do-xi-forum-mackenzie-de-liberdade-economica
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-campinas-realiza-seminario-de-recuperacao-judicial-e-falencias


No dia 3 de outubro, o curso de 
Fisioterapia do Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde celebrou 15 
anos de atividade, em evento que 
reuniu a Pró-Reitora de Graduação, 
Profa. Dra. Janette Brunstein, o Diretor 
do CCBS, Prof. Dr. Jan Carlo Delorenzi, 
o Presidente do Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 
Raphael Ferris, o Coordenador do 
curso de Fisioterapia, Prof. Marcelo 
Fernandes e as duas primeiras 
docentes coordenadoras do curso, 
Profa. Silvana Blascovi e Denise 
Loureiro, que foram homenageadas na 
ocasião. Leia mais. 

Curso de Fisioterapia da UPM
comemora 15 anos

FCI realiza modernização dos 
laboratórios e salas 
administrativas
A Faculdade de Computação e
Informática, da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, promoveu a
modernização de seus laboratórios e
salas administrativas com a troca de 300
computadores no prédio 31 e 33. As
máquinas novas possuem um
processamento mais robusto, são mais
finas e leves e demoram no máximo 30
segundos para serem iniciadas.
Os espaços administrativos também
foram reformulados, com a troca de
móveis nas salas dos docentes,
coordenadores e direção, além da
secretaria. 

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/fisioterapia-comemora-15-anos


Entre os dias 13 e 15 de outubro, os
professores e alunos da Faculdade de
Computação e Informática participaram
da VIII Jornadas Ibero-americanas de
Interação Humano-Computador,
evento internacional que aconteceu na
cidade de Havana, em Cuba. O evento
contou com palestras, minicursos e
apresentações científicas,
desenvolvidos por alunos do Apple
Developer Academy realizado em
parceria com o corpo docente da
Universidade Presbiteriana Mackenzie e
a Universidad de las Ciencias
Informáticas – Cuba.

Docentes e alunos da UPM
participam de evento
internacional de Informática

Mackenzie realiza 10ª edição
do Big Data Brasil Experience

No dia 22 de outubro, a Universidade
Presbiteriana Mackenzie sediou o evento
BigData Brazil Experience 2022, que contou
com um público de mais de mil
participantes presenciais e on-line, 
 diversas palestras, sorteios de brindes e
um painel sobre tecnologia e
empreendedorismo.
De acordo com a Profa. Dra. Daniela
Cunha, diretora da Faculdade de
Computação e Informática "esse evento 
 envolve muita tecnologia, diversão,
aprendizado e muito desafio. É uma honra
receber o Big Data, pois a universidade
respira pesquisa. Acho que nossos
convidados estão no lugar certo”.
Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-promove-10a-edicao-do-big-data-brasil-experience


A Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade
Presbiteriana Mackenzie realizou, no
dia 29 de novembro, o evento de
lançamento do livro "Sustentabilidade
em Projetos para Urbanização de
Assentamentos Precários no Brasil:
Contexto, Dimensões e Perspectivas".
A obra contou com a organização das
professoras Angélica Benatti Alvim e
Viviane Manzione Rubio e possui 21
capítulos que reúne pesquisadores de
diferentes universidades brasileiras. 
 Saiba mais.

Docentes da FAU lançam 
livro sobre sustentabilidade 
e urbanização

UPM celebra 70 anos com
Concerto Coral Sinfônico
A Universidade Presbiteriana Mackenzie
promoveu no dia 25 de novembro, no
auditório Ruy Barbosa, campus
Higienópolis, mais um concerto em
comemoração aos 70 anos de sua
instalação. 
O evento contou com a participação da
Orquestra Sinfônica de Piracicaba e o
Coro Universitário Mackenzie e teve
regência do maestro Parcival Módolo,
Coordenador da Coordenadoria de Arte e
Cultura, pertencente à Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura da UPM. O Coro é
formado por 50 acadêmicos-bolsistas da
universidade e mais 30 colaboradores
convidados, contando com repertório de
diversos períodos e estilos. Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/fau-lanca-livro-sobre-sustentabilidade-em-projetos-para-urbanizacao-de-assentamentos-precarios-no-brasil
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/concerto-coral-sinfonico-celebra-70-anos-da-upm


Nos dias 21 e 24 de outubro, a Escola
de Engenharia, por meio do curso de
Engenharia de Materiais, organizou
mais uma sessão do evento em que
estudantes do Colégio Presbiteriano
Mackenzie participam das Oficinas de
Reciclagem. Durante as oficinas, os
participantes tiveram uma pequena
palestra no laboratório sobre a
importância da reciclagem, dos
resíduos sólidos urbanos e o plástico,
bem como a transformação e o
reaproveitamento dos materiais, além
de realizarem a triagem por cor,
moagem e injeção. Saiba mais

Escola de Engenharia realiza
oficina de reciclagem

Incubadora de Empresas 
Mackenzie inaugura novo 
espaço
No dia 10 de novembro, a Incubadora de
Empresas Mackenzie inaugurou seu novo
espaço no campus Higienópolis, prédio 48,
salas 305 e 306. Sob a responsabilidade
da Coordenadoria de Inovação e
Tecnologia, da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, o espaço servirá
para fomentar ideias inovadoras em
negócios reais, com infraestrutura para
projetos pré-incubados e incubados. 
De acordo com o Reitor, Prof. Dr. Marco
Tullio de Castro Vasconcelos, "a
incubadora é para servir a sociedade,
interagir com empresas e dar
oportunidades para jovens.“. Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/escola-de-engenharia-promove-oficina-de-reciclagem
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/novo-espaco-da-incubadora-de-empresas-mackenzie-e-inaugurado


Entre os dias 4 e 6 de outubro, a 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie realizou o X Fórum de 
Pesquisa que, nesta edição, debateu 
temas relacionados a projeto, cidade e 
ambiente e contou com a participação, 
em sua abertura, do arquiteto 
argentino Andrés Borthagaray. A 
Diretora da FAU, Profa. Dra. Angélica 
Alvim, destacou "a oportunidade de 
discutir as nossas cidades e o papel 
social da Arquitetura, Urbanismo e 
Design na produção do conhecimento 
e de qualidade de vida para uma 
sociedade mais equitativa”. Saiba mais.

Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo realiza o X Fórum 
de Pesquisa FAU Mackenzie

FAU Mackenzie assina acordo
com Prefeitura de Taboão da
Serra

A Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
por meio da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo e a Prefeitura do município de 
Taboão da Serra, assinou, no dia 6 de 
outubro, um acordo de parceria que prevê 
suporte de estudantes de Arquitetura e 
Urbanismo para a Secretaria Municipal da 
cidade. De acordo com o Reitor, Prof. Dr. 
Marco Tullio de Castro Vasconcelos, "nosso 
compromisso é melhorar o entorno que 
nós vivemos. Há uma série de 
aprendizados, ganhos aqui da universidade, 
que servem para poder melhorar a gestão 
pública e se melhora a gestão pública, 
melhora os serviços prestados”. Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/abertura-do-x-forum-de-pesquisa-fau-mackenzie-tem-a-presenca-de-pesquisadores-renomados
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-conquista-medalhas-de-bronze-na-olimpiada-do-conhecimento-juridico-2022


No dia 18 de novembro, o Programa 
de Atenção e Orientação aos 
Discentes, vinculado à Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura, realizou a primeira 
Mostra de Práticas Inclusivas. O 
evento contou com a participação de 
estudantes cegos, surdos ou com 
dificuldades no processo de ensino e 
aprendizagem, que puderam 
compartilhar suas experiências 
inclusivas vivenciadas na universidade, 
bem como os recursos e caminhos 
utilizados pelos educadores para 
promover acesso e participação nos 
processos de ensino e aprendizagem.

PROATO realiza sua primeira  
Mostra de Práticas Inclusivas

Mackenzie promove 1º Simpósio
de Inclusão Social de Residentes
do Sistema Carcerário

No dia 29 de novembro, a Universidade
Presbiteriana Mackenzie promoveu o 1º
Simpósio de Inclusão Social de Residentes
do Sistema Carcerário, organizado em
parceria com a Ordem dos Advogados do
Brasil/ São Paulo, a Secretaria de
Administração Penitenciária, o Conselho
Penitenciário de São Paulo e a Fundação
Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel.
O evento contou com duas mesas que
apresentaram as histórias de sucesso na
inclusão social de residentes do sistema
penitenciário, além de incentivar o
desenvolvimento de programas de
inclusão. Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/simposio-de-inclusao-social-de-residentes-do-sistema-carcerario-debate-estrategias-para-transformar-vidas


No dia 26 de outubro, a Universidade
Presbiteriana Mackenzie, por meio da
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, e a Prefeitura da cidade
de Suzano, por meio da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e
Habitação e da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, assinaram um
acordo de cooperação acadêmico,
científico e cultural, que tem por
objetivo estabelecer ações conjuntas
para o desenvolvimento urbano e
ambiental do município de Suzano.
Saiba mais.

FAU Mackenzie assina
acordo com Prefeitura de
Suzano 

Mackenzistas levam medalhas
de bronze na Olimpíada do
Conhecimento Jurídico 
Os alunos da Faculdade de Direito, da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
conquistaram medalha de bronze na IX 
Olimpíada Nacional do Conhecimento 
Jurídico 2022, nas modalidades de 
Conhecimento da Legislação Civil e de 
Sustentação Oral. O grupo foi composto 
pelos estudantes Pedro Augusto Boro, 
Guilherme Garcel da Silva, Gustavo Honda 
Shishido, Pedro Ivo Gandra, Beatriz Piazza 
Pena, Pedro Fabrício Cerqueira, Isabela 
Orsi, Sofia Rodrigues Chibante, Helen 
Cristina Leite, Felipe Cunha Joia e Eduardo 
Pires Santana, todos do 4º e 5º ano do 
curso de direito, sob orientação do 
professor André Norberto Carbone de 
Carvalho. Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/fau-mackenzie-assina-acordo-com-prefeitura-de-suzano
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-conquista-medalhas-de-bronze-na-olimpiada-do-conhecimento-juridico-2022


No dia 17 de dezembro, faleceu a Profa. 
Dra. Maria Helena de Moura Neves, 
docente premiada do curso de Letras 
da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Desde 2003, ela lecionava 
na UPM e contribuiu com a nota 
máxima do Programa de 
Pós-Graduação em Letras. Em sua 
carreira vitoriosa, lançou mais de 20 
livros, alguns considerados obras 
básicas no currículo de escolas e 
universidades no estudo da Gramática 
e da Linguística. Neste ano, ela venceu 
o Prêmio Ester Sabino na categoria 
Pesquisadora Sênior, honraria conferida 
a mulheres cientistas que contribuem 
para o desenvolvimento científico no 
Estado de São Paulo. Saiba mais.

Maria Helena de Moura Neves 
deixa importante legado na 
UPM

Mackenzie realiza Cantata 
Natal, um Grito de Paz!
A tradicional Cantata Natal, um Grito de
Paz! teve sua 10ª edição realizada no
auditório do Seminário Presbiteriano do
Sul, em Campinas, e contou com a
presença do coral de 130 vozes,
comandado pelo maestro Parcival Módolo,
além do quarteto Metallunfonia e
autoridades mackenzistas e da cidade de
Campinas. De acordo com o Prof. Dr.
Marco Tullio de Castro Vasconcelos, Reitor
da UPM, a cantata promove a integração
da universidade com a sociedade,
reafirmando a mensagem de esperança e
misericórdia de Deus para com os
homens. Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/maria-helena-moura-neves-uma-homenagem-com-todas-as-letras
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/que-o-natal-nasca-hoje-para-todos-cantata-grito-de-paz-abre-o-calendario-natalino-de-campinas


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

No dia 19 de novembro, o Centro de 
Música Brasileira realizou o último 
recital da temporada em 
comemoração aos 70 anos da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
com a participação de Elise Pittenger 
no violoncelo e Rodrigo Miranda no 
piano e, na segunda parte, Celina 
Charlier na flauta e Maria Emília de 
Moura Campos no piano. Leia mais. 

Universidade Aberta do 
Tempo Útil celebra 25 anos

Centro de Música Brasileira 
realiza o encerramento da 
temporada

A Universidade Aberta do Tempo 
Útil, pertencente à Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura, celebrou, no dia 
18 de novembro, 25 anos de 
existência em evento que contou 
com palestra da Profa. Dra. Darcy 
Hanashiro sobre "Relação 
Intergeracional no ambiente social".  
De acordo com o Coordenador da 
UATU, Prof. Daniel Rogério Ferreira, 
"existem muitos planos para essa 
nova etapa, com novos cursos para 
2023, com promoção da saúde física 
e bem-estar. Além disso, queremos 
aumentar e diversificar nossos 
projetos, inclusive com inserções de 
palestras e eventos gratuitos 
oferecidos à comunidade". Leia mais.

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

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/nao-perca-mais-um-concerto-em-celebracao-aos-70-anos-da-universidade-presbiteriana-mackenzie
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/nao-perca-mais-um-concerto-em-celebracao-aos-70-anos-da-universidade-presbiteriana-mackenzie
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/universidade-aberta-tempo-util-comemora-25-anos

