
A UPM foi reconhecida pela segunda 
vez como 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.
O levantamento contou com a 
opinião de consumidores das classes 
A e B, para avaliar a excelência dos 
serviços paulistanos em 40 categorias. 
A UPM foi ganhadora na categoria 
universidade privada, com 18% das

menções. O reconhecimento, obtido 
pela segunda vez pela Universidade, é 
ainda mais significativo neste momento, 
ano em que a UPM comemora seus 70 
anos e vem vencendo, com o esforço e 
dedicação de todos os mackenzistas, os 
desafios impostos pela pandemia.
Em abril, desde o dia 11, a UPM 
comemorou a volta às aulas 100% 
presenciais na graduação, mantendo o 
aprendizado que acumulou durante o 
ensino on-line e concentrando os 
esforços em manter a excelência no 
ensino, tão reconhecida pelos 
paulistanos.
Leia mais.

UPM é escolhida como a melhor universidade 
privada da cidade de São Paulo
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https://saopaulo.folha.uol.com.br/o-melhor-de-saopaulo/2022/servicos/04/ensino-hibrido-caminha-para-ser-efetivado-nas-escolas-particulares.shtml#universidade-particular-mackenzie
https://saopaulo.folha.uol.com.br/o-melhor-de-saopaulo/2022/servicos/04/ensino-hibrido-caminha-para-ser-efetivado-nas-escolas-particulares.shtml#universidade-particular-mackenzie
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/universidade-presbiteriana-mackenzie-e-eleita-como-a-melhor-da-cidade-de-sao-paulo


 No dia 21 de maio, como parte das  
comemorações do aniversário de  70 
anos da UPM, o campus Alphaville se 
tornou palco de um concerto 
especial. O evento foi realizado em 
parceria com o Centro de Música 
Brasileira (CMB), que defende e 
promove maior divulgação da música 
erudita brasileira. O concerto contou 
com a participação de Edelton 
Gloeden, violinista de destaque na 
atualidade, e Antonio Eduardo, 
pianista e pesquisador de música 
contemporânea. Leia mais.

Campus Alphaville 
comemora 70 anos da UPM 
com concerto especial

Mackenzie recebe Banda
Filarmônica de São Paulo
A  Banda Filarmônica de São Paulo 
realizou, no dia 20 de maio, no 
Auditório Ruy Barbosa (campus 
Higienópolis da UPM), a apresentação 
Sucessos do Cinema in Concert, 
contagiando o público com as trilhas 
sonoras que marcaram época.
O concerto foi conduzido pelos 
maestros Ricardo Calderoni e Eliezer
Nascimento. 
Parte das comemorações dos 70 anos 
da Universidade, o evento foi gratuito 
e aberto a toda a comunidade 
mackenzista e ao público externo.
Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-alphaville-comemora-os-70-anos-da-universidade-com-concerto-de-musica
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/inovamack
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-recebera-banda-filarmonica-de-sao-paulo-para-concerto-no-auditorio-ruy-barbosa
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/inovamack


A Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU), em parceria com o 
Grupo de Estudos Espaço Urbano e 
Saúde IEA-USP, realizou, no dia 31 
de maio, o debate sobre Saúde 
Urbana: Atributos Urbanos e Saúde 
do Coração, para discutir os 
resultados da pesquisa realizada por 
ambas instituições. A pesquisa teve 
como objetivo analisar as possíveis 
relações entre as condições do 
ambiente construído da cidade de 
São Paulo e a incidência de 
problemas cardíacos na população, 
como infarto agudo do miocárdio. 
Leia mais.

Desafios da Era Digital é tema 
da XX Semana do CCSA
 O Centro de Ciências Sociais e 
Aplicadas (CCSA) realizou, entre os dias 
09 e 13 de maio a XX Semana do CCSA, 
em parceria com a Empresa Junior 
Mackenzie de Consultoria, com o tema 
Os Desafios da Era Digital: 
Desenvolvimento Profissional, Inovação 
Disruptiva e Sustentabilidade. O evento 
contou com workshops, oficinas e 
palestras de renomados executivos de 
grandes organizações. Além de alunos 
do próprio CCSA, puderam participar 
também os mackenzistas de outras 
Unidades Acadêmicas e o público 
externo. Leia mais.

Debate aborda atributos 
urbanos e saúde do coração

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/pesquisa-realizada-entre-mackenzie-e-usp-debate-atributos-urbanos-e-saude-do-coracao
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/desafios-da-era-digital-e-tema-da-xx-semana-do-ccsa


A abertura da Semana Acadêmica do
Centro de Ciências Biológicas e da 
Saúde (CCBS), realizada no dia 17 de 
maio, contou com a palestra Desafios, 
avanços e limites no enfrentamento 
da violência sexual, com apoio da 
ONG Visão Mundial, que atua na 
proteção a crianças e adolescentes. A 
Semana Acadêmica tem como 
objetivo proporcionar aos alunos a 
oportunidade de ter contato com 
diversas discussões, debates e 
pesquisas da área, além de palestras 
sobre o mercado de trabalho. Leia 
mais.

Semana do CCBS debate 
proteção a crianças e 
adolescentes

Escola de Engenharia 
promove Hackathon 2022
A Escola de Engenharia (EE) realizou, 
entre 02 e 06 de maio, o Hackathon 
2022. O evento visa a preparar alunos 
para resolver problemas reais das 
engenharias e da química, 
combinando habilidades de trabalho 
em grupo, liderança e criatividade, 
além de desenvolver seu 
conhecimento e habilidades técnicas 
de forma colaborativa. O foco está no 
preparo dos estudantes para o 
mercado de trabalho e os processos 
seletivos, que atualmente buscam 
habilidades de operação e trabalho 
em equipe. Leia mais. 

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/protecao-a-criancas-e-adolescentes-e-tema-da-abertura-da-semana-do-ccbs
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/protecao-a-criancas-e-adolescentes-e-tema-da-abertura-da-semana-do-ccbs
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/escola-de-engenharia-do-mackenzie-organiza-hackathon-2022


A Escola de Engenharia (EE) teve dois 
projetos aprovados pela Financiadora 
de Estudos e Projetos (FINEP): 
“Biossensores fotônicos baseados em 
materiais bidimensionais (2D) para o 
desenvolvimento de testes virais”; e 
“Nanoestruturas híbridas 
multifuncionais de Nb2O5, ZrO2 e 
TiO2 empregadas na construção de 
Nanomembranas filtrantes 
inovadoras”. Além do incentivo à 
pesquisa, haverá um investimento na 
ordem de 3,2 milhões de reais em 
bolsas de estudo. Leia mais.

Projetos da Escola de 
Engenharia têm aprovação 
da FINEP

Escola de Engenharia 
inaugura Laboratório 
ZwickRoell

A Escola de Engenharia (EE) realizou, 
no dia 04 de maio, o evento de 
inauguração do Laboratório 
ZwickRoell.
O laboratório, destinado à pesquisa, é 
fruto de uma parceria entre a UPM e 
a empresa ZwickRoell,  líder mundial 
em inovação em ensaios de materiais. 
Os equipamentos trazidos pela 
empresa permitirão que o local sirva 
como um showroom para exposição 
aos clientes, além de impulsionar a 
pesquisa e ensino na Universidade.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/projetos-da-escola-de-engenharia-da-universidade-mackenzie-tem-aprovacao-da-finep


A Faculdade de Direito (FDir) 
promoveu, no dia 30 de maio, o 
evento Boas Práticas no Agronegócio 
Brasileiro, com palestras ministradas 
pelo ex-ministro da Agricultura e 
membro do Conselho Deliberativo do 
Instituto Presbiteriano Mackenzie 
(IPM), Dr. Antônio Cabrera, e pelo 
diretor-presidente do IPM, Dr. Milton 
Flávio Moura. Aberto  ao público, o 
evento teve como objetivo ampliar os 
conhecimentos a respeito das boas 
práticas em uma das atividades mais 
importantes do país. Leia mais.

Faculdade de Direito realiza 
evento sobre agronegócio 
brasileiro

Mackenzie é única instituição 
paulista na fase eliminatória de
competição de arbitragem
O Grupo de Estudos em Arbitragem do 
Mackenzie (GEAMack), da Faculdade de 
Direito (FDir), chegou até as 
eliminatórias da 29ª Willem C. Vis 
International Commercial Arbitration 
Moot (“Vis Moot”). O GEAMack competiu 
com 365 faculdades de 84 jurisdições e 
mais de 2.500 alunos, tornando-se a 
única instituição paulista a se classificar 
para essa fase. Trata-se de uma 
competição mundial, direcionada para 
estudantes de direito,  que visa a 
promover o estudo e a prática do direito 
internacional. Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/fdir-realiza-palestra-aberta-ao-publico-externo-sobre-agronegocio-brasileiro
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/geamack-classifica-mackenzie-como-unica-instituicao-paulista-na-fase-eliminatoria-de-competicao-de-arbitragem
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/escola-de-engenharia-inaugura-novo-hall-com-tabela-periodica-interativa-e-capsula-do-tempo


A Ambipar, líder em gestão ambiental, 
assinou convênio de cooperação 
acadêmico-científico com o curso de 
Engenharia de Produção da UPM, 
com o objetivo de desenvolver 
profissionais, tecnologia e 
conhecimento, a fim de promover a 
economia circular. A parceria prevê 
visitas guiadas, palestras com 
profissionais da empresa para alunos 
da UPM, elaboração de conteúdo 
pedagógico, oferta de bolsas de 
iniciação  científica e tecnológica, 
entre outros projetos. Leia mais.

Ambipar e UPM fecham 
parceria para promover a 
economia circular

Livro filatélico aborda a 
trajetória de Marechal Rondon
Foi lançada, no dia 17 de maio, a obra 
"Rondon, o marechal da paz – A vida de 
um herói nacional contada por meio da 
Filatelia", escrito por Mauricio Melo de 
Meneses, membro do Conselho 
Deliberativo do Instituto Presbiteriano 
Mackenzie (IPM). 
A obra retrata a história do marechal 
Cândido Mariano da Silva Rondon, 
grande defensor da causa indígena e o 
responsável pela unificação brasileira, 
por conta de seu trabalho na área das 
comunicações, ampliando a rede 
telegráfica no país , principal meio de 
comunicação na época. Leia mais.

https://forbes.com.br/forbesesg/2022/04/brandvoice-ambipar-fecha-parceria-com-universidade-para-promover-economia-circular/
https://www.mackenzie.br/es/noticias/artigo/n/a/i/o-marechal-da-paz-livro-filatelico-sobre-marechal-rondon-e-lancado
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/escola-de-engenharia-inaugura-novo-hall-com-tabela-periodica-interativa-e-capsula-do-tempo


Dois dos programas de mobilidade
acadêmica da Coordenadoria de
Cooperação Internacional e
Interinstitucional (COI) estão com
processos seletivos abertos. 
Os alunos com interesse em
oportunidades de internacionalização
podem se inscrever para os
Programas Fluxo Contínuo e de Dupla
Titulação com a Universidade de
Dayton, nos Estados Unidos, para
alunos do curso de Direito. 
Todas as informações estão nos
editais.

Programas de mobilidade 
estão com processos 
seletivos abertos

Projeto oferece bolsas para 
alunos da rede pública
A UPM está com o processo seletivo 
aberto para o primeiro semestre de 
2022 e acaba de divulgar o edital do 
programa Mackenzie Pra Você, que 
oferece bolsas de até 50% para alunos 
que cursaram todo o Ensino Médio na 
rede pública e desejam estudar no 
Mackenzie. 
A concessão das bolsas será feita a partir 
do resultado do Processo Seletivo de 
Graduação dos campi Alphaville, 
Campinas e Higienópolis. Os candidatos 
que atenderem a todos os requisitos, e 
que tiverem as melhores notas, 
receberão o benefício. Leia mais.

https://www.mackenzie.br/editais-abertos0
https://www.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/Public/2-processos-seletivos/upm/VESTIBULAR_REGULAR/2022/2022_1_/IN_RE_095_2021_Edital_Bolsa_Mackenzie_para_todos_CPS_Assinada.pdf
https://www.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/Public/2-processos-seletivos/upm/VESTIBULAR_REGULAR/2022/2022_2_/IN_RE_36_2022_Edital_Bolsa_Mackenzie_pra_voc%C3%AA__2022_2__sem_-_Gradua%C3%A7%C3%A3o_PRCA_Assinada.pdf
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/escola-de-engenharia-inaugura-novo-hall-com-tabela-periodica-interativa-e-capsula-do-tempo


No dia 04 de maio, o Programa 
Música no Hall, do Centro Histórico e 
Cultural Mackenzie (CHCM), recebeu 
duas atrações especiais. Entre elas, 
uma noite especial de jazz, com Erik 
Escobar, Miguel Assis e Leandro 
Matsumoto e composições de Chick 
Corea, Herbie Hancock e John 
Coltrane. A segunda contou com o 
som do Pará, com Gileno Foinquinos, 
Ricardinho Paraíso e Jabes Felipe, que 
trouxeram um repertório autoral de 
guitarrada. Acompanhe o perfil 
@chcmackenzie no Instagram e fique 
por dentro das atividades culturais.

Música no Hall recebe 
atrações especiais

Capelania lança aplicativo para 
a comunidade mackenzista
Em maio, foi lançado o Superapp 
Capelania Mackenzie, plataforma digital 
e colaborativa que tem como objetivo 
atender às pessoas da comunidade 
mackenzista em suas necessidades 
emocionais e espirituais. 
No espírito de inovação da instituição e 
diante de um mundo em constante 
transformação digital (mobiles, QRcodes 
etc.), a Capelania do Mackenzie oferece 
uma plataforma digital e colaborativa 
com o objetivo de atender melhor a 
todos. Basta acessar a App Store ou Play 
Store para fazer o download do 
aplicativo em seu celular.



Em maio, duas docentes da 
Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU) foram nomeadas 
para cargos na Secretaria Municipal 
de Arquitetura e Urbanismo. 
A Profa. Dra. Viviane Rubio tornou-se 
titular da Comissão de Proteção da 
Paisagem Urbana (CPPU), 
representando o segmento 
acadêmico, e a Profa. Dra. Angélica 
Benatti, suplente da Comissão 
Técnica de Legislação Urbana (CLTU), 
do mesmo segmento.

Docentes assumem vagas 
em Comissões Técnicas da 
Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento

Professores ministram aula 
inaugural na Universidade de 
Mayor, no Chile
Os Profs. Drs. Ismar Frango Silveira e 
Valéria Farinazzo realizaram, em 29 de 
abril, aula inaugural do Mestrado em 
Segurança da Informação na 
Universidade de Mayor , em Santiago 
(Chile), com a qual a UPM tem parceria. 
A aula teve como tema Seguridad de la 
información en sistemas interactivos y 
educativos (Segurança da informação em 
sistemas interativos e educacionais). 
Os docentes também se reuniram com 
as diretoras da Escola de Engenharia de 
Computação e Informática e de Relações 
Internacionais.



A mackenzista Julia Alboredo, 
jogadora de xadrez e aluna do curso 
de Química da UPM,  venceu o torneio 
de xadrez na cidade de Rio Verde, 
Goiás, em maio.
A competição a classificou para o 
Campeonato Mundial Universitário, 
que acontecerá na Bélgica, em 
setembro de 2022. Ela também já 
garantiu vaga para o campeonato de 
xadrez Panamericano no México, em 
outubro. Leia mais. 

Pró-Reitor é homenageado em 
quadro de diretores da 
Faculdade de Direito 

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

Mackenzista garante vaga 
em Campeonato Mundial 
Universitário de xadrez

O Prof. Dr. Felipe Chiarello, ex-diretor da 
Faculdade de Direito (FDir) e atualmente 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós- 
Graduação, foi entronizado pela FDir no 
dia 05 de maio, tendo seu retrato 
colocado na galeria de diretores. O Pró- 
Reitor dirigiu a Unidade entre 2016 e 
2020. Ele afirma sentir-se 
extremamente lisonjeado pela 
homenagem. "Tenho uma gratidão 
muito grande pela oportunidade de 
dirigir pessoas tão vocacionadas quanto 
as da Faculdade de Direito", disse.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzista-garante-vaga-no-campeonato-mundial-universitario-de-xadrez-na-belgica

