
Na última avaliação quadrienal da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), três 
Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu da UPM mantiveram suas notas 
de excelência e mais um foi incluído, 
totalizando quatro Programas com 
notas 6 e 7.
Segundo o Prof. Dr. Felipe Chiarello,
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós- 
Graduação, os programas com notas 6 
e 7 agora são: Distúrbios do 
Desenvolvimento (nota7), Letras 
(nota 7), Arquitetura e Urbanismo 
(nota 6) e Direito Político e Econômico 
(nota 6).
Ainda, o Programa de Educação, Arte e

História da Cultura manteve a nota 5, e
foram contemplados com a nota 4 os 
Programas de Administração de 
Empresas, Engenharia Elétrica e 
Computação e Engenharia de Materiais 
e Nanotecnologia. 
O Prof. Dr. Marco Tullio de Castro 
Vasconcelos, Reitor da UPM, afirma que 
a Universidade deu um salto qualitativo, 
pois, além das exigências da CAPES, 
implementou diversas iniciativas, como 
as que fomentaram a qualidade e 
quantidade, desde a implantação do 
Projeto Institucional de 
Internacionalização CAPES PrInt da 
UPM. Leia mais.
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Os alunos dos cursos de Jornalismo, 
Letras, Publicidade e Propaganda 
puderam iniciar o semestre letivo com 
salas de aula diferentes: a nova 
ambientação do local integra um 
planejamento que começou no ano 
passado e busca aumentar a 
integração do corpo docente e 
discente ao espaço.
O ambiente do prédio foi baseado na 
estrutura "vertical colors": conforme os 
andares aumentam, as cores vão 
esquentando, além da nova pintura e 
adesivação do local. Leia mais.

Centro de Comunicação e 
Letras recebe nova 
ambientação

Aula Magna da Graduação
entrega Prêmio Mackenzie 
Educação Empreendedora
No dia 15 de setembro, os alunos da 
Graduação presencial e EaD 
participaram de várias palestras com 
temas como inovação, 
empreendedorismo e criatividade. O 
evento contou com a participação das 
autoridades do Mackenzie, além do 
palestrante da abertura, o docente de 
Harvard Henrik Totterman. 
No final da cerimônia, foram 
entregues os prêmios para os 
vencedores do Prêmio Mackenzie 
Educação Empreendedora. Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/centro-de-comunicacao-e-letras-recebe-nova-ambientacao
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/calouros-do-2o-semestre-de-2022-sao-recebidos-na-universidade-mackenzie
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/aula-magna-da-graduacao-discute-criatividade-e-inovacao
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/inovamack


No dia 20 de setembro, os 
estudantes mackenzistas tiveram a 
oportunidade de conhecer os 
programas de intercâmbio 
norte-americano. A cerimônia de 
abertura da Feira ocorreu no 
auditório Escola Americana, campus 
Higienópolis, e contou com a 
presença das autoridades 
mackenzistas, além do Cônsul Geral 
dos Estados Unidos em São Paulo, 
David Hodge, e da Coordenadora 
Regional de Assessoria Educacional 
da Rede EducationUSA, Rita 
Moriconi. Leia mais.

Semana Internacional 
Mackenzie dialoga sobre 
competências interculturais
A UPM recebeu, entre os dias 19 e 23
de setembro, a 2ª Semana
Internacional, que contou com diversas
palestras, ações e iniciativas para os
alunos mackenzistas de Graduação e
Pós-Graduação conhecerem melhor o
processo de internacionalização da
UPM. A palestra de abertura foi
realizada pelo responsável do Centro
de Aprendizagem, Mentoria, Avaliação
e Pesquisa Intercultural da
Universidade de Purdue, Kris Acheson-
Clair. Leia mais.

Mackenzie sedia Feira 
EducationUSA Brasil 2022

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-realiza-abertura-de-eventos-internacionais
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/abertura-de-semana-internacional-debate-competencias-interculturais


O Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 
(CCSA), em conjunto com a Empresa 
Junior Mackenzie Consultoria, realizou, 
nos dias 12 a 14 de setembro, a 
tradicional feira de recrutamento, que 
proporciona aos universitários o contato 
com grandes empresas e seus 
respectivos processos seletivos.
Além dos estandes expositores, a ação 
também contou com palestras e oficinas 
organizadas por representantes de 
empresas líderes de mercado. Saiba 
mais.

Curso de Design Mackenzie 
comemora 50 anos
No dia 21 de setembro, a UPM
realizou a abertura das
comemorações dos 50 anos do curso
de Design no campus Higienópolis. 
A cerimônia contou com a palestra da
designer Suzana Sacchi Padovano,
egressa da UPM, e com a presença 
das autoridades Prof. Dr. Marco Tullio,  
Reitor, Rev. Dr. Robinson Grangeiro,
Chanceler do Mackenzie, e Dr. Milton
Flávio, Presidente do Instituto
Presbiteriano Mackenzie, além da
diretora da FAU, Profa. Dra. Angélica
Alvim, e da coordenadora do curso de
Design, Profa. Dra. Nara Silvia. Leia
mais.

35ª Semana de Recrutamento 
conecta mackenzistas a 
oportunidades de estágio

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/oportunidade-para-universitarios-mackenzie-realiza-35a-semana-de-recrutamento
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/oportunidade-para-universitarios-mackenzie-realiza-35a-semana-de-recrutamento
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/design-mackenzie-inicia-comemoracoes-de-seu-cinquentenario


Entre os dias 13 e 17 de setembro,
ocorreu o VIII Encontro e III Simpósio
Internacional de Bioética, promovido
pelo programa de Pós-Graduação em
Educação, Arte e História da Cultura.
A conferência de abertura foi
ministrada pela coordenadora do
programa acadêmico no Kennedy
Institute of Ethics, da Universidade de
Georgetown, Laura Bishop, e teve
como tema "Learning Bioethics: a
Journey of formation", além de contar
com a presença do vice-presidente do
Conselho de Curadores do IPM, 
Rev. Paulo César Diniz de Araújo. Leia
mais.

Centro de Educação, 
Filosofia e Teologia promove 
Simpósio de Bioética

Coordenadoria de Inovação e 
Tecnologias recebe comitê da 
UniEVANGÉLICA
Os professores Iransé Oliveira Silva e 
Rodrigo Brandão, da Universidade 
Evangélica de Goiás, visitaram a UPM  
no dia 24 de agosto para debater sobre 
políticas internas e práticas de incentivo 
à inovação. 
Na reunião, estiverem presentes a 
Coordenadora de Inovação e 
Tecnologias, Profa. Dra. Veridiana 
Rotondaro, Prof. Dr. Eduardo Ariente, do 
Núcleo de Inovação Tecnológica, e a 
Profa. Dra. Renata Nieto, da Incubadora 
de Empresas. 
 Saiba mais.

Da esq. para a dir.: professores Iransé Oliveira, Eduardo Ariente, 
Veridiana Rotondaro, Renata Nieto e Rodrigo Brandão. 

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/pesquisadora-da-universidade-georgetown-participa-de-simposio-de-bioetica-mackenzie
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/incentivo-a-inovacao-mackenzie-recebe-visita-da-unievangelica


A Chancelaria e a Capelania do
campus Higienópolis se juntaram no
dia 28 de setembro para realizar
uma ação especial de
conscientização sobre o Setembro
Amarelo. 
Os capelães, assistentes de
Capelania e integrantes dos
respectivos setores se posicionaram
nas portarias para entregar livretos
de presente, além de iniciar um
diálogo com as pessoas que
desejassem conversar. 

Capela do Mackenzie é 
reinaugurada com culto de 
gratidão a Deus
No dia 15 de setembro, foi realizada a
reabertura da Capela Rev. José Manuel
da Conceição, no campus Higienópolis,
por meio de um culto de gratidão a
Deus. A pregação foi do Rev. Roberto
Brasileiro Silva, presidente do
Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana do Brasil; a ocasião
contou com a presença das
autoridades mackenzistas e
participação do Coral da Capela. 
Para o Chanceler do Mackenzie, 
Rev. Dr. Robinson Grangeiro Monteiro,
"a capela é o espaço simbólico da
nossa identidade missionária, da
nossa confessionalidade". Leia mais.

Capelania promove ação de 
conscientização no 
Setembro Amarelo

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/culto-de-gratidao-marca-reinauguracao-da-capela-do-mackenzie


No novo episódio do programa 
MackCast, produzido pelo MackPlay, o 
Chanceler do Mackenzie, 
Rev. Dr. Robinson Grangeiro Monteiro, 
conversou de forma descontraída e 
bem divertida com o Reitor da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
Prof. Dr. Marco Tullio de Castro 
Vasconcelos. 
Na ocasião, o Chanceler teve a 
oportunidade de abordar vários 
assuntos e ouvir a opinião do Reitor 
Prof. Marco Tullio. Confira a entrevista 
aqui.

Reitor é entrevistado pelo 
Chanceler no programa 
MackCast

Encontro de professores 
mackenzistas aborda           
"O Estigma da Cor"
Na última quinta-feira do mês de
setembro, o Chanceler 
Rev. Dr. Robinson Grangeiro Monteiro
recebeu a escritora de Guiné-Bissau
Jacira Monteiro, autora da obra "O
Estigma da Cor", para um bate-papo
durante o Encontro de Professores
Mackenzistas.
Segundo a autora, "Deus criou cada
ser humano de forma singular e deu a
todos valor e dignidade". 
Confira aqui a íntegra do encontro.

https://www.youtube.com/watch?v=oTXLMeNyUss
https://www.youtube.com/watch?v=RYvhsRKaWlQ


No dia 8 de setembro, os alunos e
convidados do curso de Gastronomia
participaram da aula inaugural, que
contou com a presença do Chef
Rodrigo Oliveira, do Mocotó Bar &
Restaurante. De acordo com a
coordenadora do curso, a            
 Profa. Dra. Camila Landi, a aula
inaugural possui um caráter
educativo e ainda faz parte do início
das comemorações dos dez anos de
Gastronomia no Mackenzie. Essa
percepção influenciou a escolha do
palestrante, tendo em vista que
Rodrigo esteve presente em 2012, na
primeira aula inaugural. Leia mais. 

Chef do restaurante Mocotó 
participa da aula inaugural 
da Gastronomia 

"Interfaces da Cultura" é 
sediado no Mackenzie com 
feira de livros e atividades 
Entre os dias 20 e 22 de setembro, o
prédio da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo (FAU) foi palco para a
realização do "Interfaces da Cultura",
evento criado pela Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura (PREC), por meio da
Coordenadoria de Cursos, Oficinas e
Eventos, em parceria com a Editora
Mackenzie e Livraria Martins Fontes. 
O objetivo foi criar espaços de
interação entre as pessoas da
comunidade mackenzista, englobando
todas as faixas etárias, do Colégio até a
Pós-Graduação. Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/aula-inaugural-de-gastronomia-recebe-chef-do-restaurante-mocoto
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/aula-inaugural-de-gastronomia-recebe-chef-do-restaurante-mocoto
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/interfaces-reune-programacao-cultural-para-todos-os-mackenzistas
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/centro-de-comunicacao-e-letras-do-mackenzie-conquista-tres-premios-no-expocom-nacional


Entre os dias 27 e 30 de setembro, a
UPM promoveu a XVIII Jornada de
Iniciação Científica e o III Simpósio de
Ciência, Tecnologia e Inovação. A
conferência de abertura teve como
tema "Nanotecnologia nas Coisas" e
foi ministrada pelos docentes da UPM
Delmárcio Silva, Camila Maroneze e
Cecília de Carvalho, além do Dr. Arben
Merkoçi, da ICN2, e do diretor da
Acccenture Brazil, Victor Lima.
Em paralelo, foram divulgados os
resultados dos trabalhos de iniciação
científica desenvolvidos pelos alunos
de Graduação. Leia mais. 

Jornada de Iniciação Científica 
apresenta trabalhos dos 
alunos

Alunos de jornalismo 
conquistam três prêmios no 
Expocom Nacional
Na edição de 2022 do Expocom
Nacional, os alunos do Centro de
Comunicação e Letras (CCL) brilharam
pelo terceiro ano consecutivo. A
cerimônia de premiação ocorreu na
Universidade Federal da Paraíba, no dia
9 de setembro.
Os projetos ganhadores tiveram a
supervisão das docentes Denise Paiero
e Daniele Joukhadar e se enquadram
nas categorias de livro-reportagem,
extensão e blog. Para Paieiro, vencer
no Expocom Nacional mostra a
excelência dos alunos. Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/jornada-de-iniciacao-cientifica-apresenta-trabalhos-academicos-de-alunos-do-mackenzie
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/centro-de-comunicacao-e-letras-do-mackenzie-conquista-tres-premios-no-expocom-nacional


O Centro Mackenzie de Estudos 
Avançados em Políticas Públicas e de 
Integridade (CEMAPI) promoveu, no 
dia 16 de setembro, a conferência 
magna que teve como título "O Novo 
Capítulo da Globalização: 
Oportunidades para o Brasil" e 
contou com a participação do 
presidente do New Development Bank, 
Marcos Prado Troyjo. Na ocasião, o
palestrante tomou posse como 
Acadêmico Titular da Academia 
Internacional de Direito e Economia 
(AIDE). Leia mais. 

Conferência dialoga sobre 
novo capítulo da 
globalização

Alunos participam da XXXIV 
Semana da Escola de 
Engenharia
A XXXIV Semana da Escola de
Engenharia (EE) teve como tema
"Cooperação Universidade-Empresa: o
caminho para inovação e
desenvolvimento tecnológico". O
último dia contou com a participação
de diversas autoridades mackenzistas,
além da palestra do diretor-presidente
do Instituto Cidades Sustentáveis, Jorge
Abrahão. 
Para o diretor da EE, Prof. Dr. Marcos
Massi, as apresentações mostraram a
importância da parceria com o
mercado. Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/conferencia-do-cemapi-debate-o-novo-capitulo-da-globalizacao
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/encerramento-da-semana-da-escola-de-engenharia-tem-palestra-sobre-cidades-sustentaveis


O Centro de Ciências Biológicas e
da Saúde (CCBS) recebeu, no dia
30 de agosto, o especialista em
regulação e vigilância sanitária da
ANVISA e presidente da Comissão
da Farmacopeia Brasileira, Varley
Dias Souza. 
A palestra teve como tema "O
papel da ANVISA na promoção e
inovação na saúde" e contou com
diversas autoridades
mackenzistas. Leia mais. 

Papel da ANVISA é 
debatido em aula magna 
do CCBS

Programa de Pós-Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo 
promove aula magna

No dia 13 de setembro, no auditório
Escola Americana, campus Higienópolis, a
UPM recebeu os alunos do Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo para a palestra que teve
como tema "Desastres Naturais e
Mudanças Climáticas – panorama dos
eventos climáticos extremos: causas,
consequências e o que podemos fazer
para reduzir seus impactos", e contou
com a participação do Dr. José Antônio
Marengo Orsini, pesquisador titular
ligado ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação. Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/aula-inaugural-do-ccbs-discute-o-papel-da-anvisa-na-saude-brasileira
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-promove-aula-magna-da-pos-graduacao-de-arquitetura-e-urbanismo


O curso de Arquitetura e Urbanismo 
foi o principal vencedor do Prêmio 
Projetando o Futuro CAU/SP 2022 
Boas Práticas: trabalhos de 
conclusão de curso de graduação 
em Arquitetura e Urbanismo. 
Onze mackenzistas tiveram 
menções honrosas e cinco 
destaques. A UPM, por seu 
desempenho, também foi agraciada 
com a menção honrosa pelo 
conjunto da obra. Leia mais. 

Alunos de Arquitetura 
conquistam Prêmio 
Projetando o Futuro 
CAU/SP 2022

Alunos da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo  
participam de exposição 
fotográfica

Os alunos do 2º semestre da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
(FAU) participaram da IV Oficina de 
Contextualização e Extensão. 
A exposição contou com fotografias, 
composições e desenhos produzidos
pelos alunos mackenzistas. Cada etapa 
trabalhou um contexto urbano 
específico que buscou potencializar as 
possibilidades de integração das 
atividades dos alunos. A segunda etapa 
focou nas áreas consolidas da cidade. 
Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/alunos-da-fau-conquistam-premio-projetando-o-futuro-cau-sp-2022
https://vitruvius.com.br/jornal/agenda/read/8175


As comemorações dos 70 anos 
continuam e, no mês de setembro, a 
UPM, em parceria com o Centro de 
Música Brasileira (CMB), realizou 
novo recital, com a presença do 
violinista Leonardo Feichas, pianista 
Maria Emilia de Moura, além da 
Orquestra de Cordas. O evento 
ocorreu no auditório Escola 
Americana, campus Higienópolis, e 
teve entrada gratuita. Leia mais. 

Comemorações dos 70 anos 
da UPM continuam com 
novo recital

Alunos realizam podcast para 
Centro Mackenzie de 
Liberdade Econômica 

Os alunos do Centro de Comunicação e
Letras (CCL), em parceria com o Centro
Mackenzie de Liberdade Econômica, 
 lançaram o Podcast do CMLE, que
também conta com a participação dos
estudantes do curso de Economia.
A realização foi feita pelos participantes
da Agência Júnior de Comunicação
Mackenzie e foi gravada na rádio
Mackenzie. De acordo com a estudante
de Jornalismo Bruna Maia, uma das
integrantes do grupo, a ideia nasceu
por meio dos temas que estão em alta
na atualidade. Clique aqui e confira o
primeiro episódio. Saiba mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/alunos-da-fau-conquistam-premio-projetando-o-futuro-cau-sp-2022
https://www.youtube.com/watch?v=2sMi6e0oVx0
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/estudantes-produzem-podcast-para-centro-mackenzie-de-liberdade-economica


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

No dia 5 de setembro, ocorreu na 
Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (FIESP) o evento 
Engenharia em Foco – 200 anos de 
Independência, com palestras sobre 
os métodos do setor em prol do 
desenvolvimento sustentável e 
tecnológico no país. Os cinco 
melhores trabalhos de conclusão de 
curso da Escola de Engenharia (EE) 
foram apresentados. Leia mais. 

Docentes são indicados a 
Prêmio MEIN 2022

Alunos de Engenharia 
apresentam TCC's em 
evento da FIESP

Os professores da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo (FAU) Ivo
Pons, Celson Sampaio e Afonso
Castro foram selecionados para a 
2ª etapa do Prêmio Interamericano
de Modelos Educacionais Inovadores
em Ensino Superior. Esse prêmio
tem por objetivo promover a difusão  
de práticas bem-sucedidas no
campo da inovação educacional em
Instituições de Ensino Superior, além
de integrar universidades com
comunidades e setores industriais.
Leia mais.

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

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/alunos-da-engenharia-mackenzie-apresentam-tccs-em-evento-do-fiesp
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/alunos-da-engenharia-mackenzie-apresentam-tccs-em-evento-do-fiesp
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/professores-mackenzistas-sao-indicados-a-premio-mein-2022

