
Como parte das celebrações dos 70 
anos da UPM, foi realizado, no dia 12 
de abril, o culto especial em gratidão 
a Deus.
O evento contou com lembranças da 
história da Instituição e com a 
participação do Conjunto de Metais e 
do Grupo Vocal, comandados pelo 
maestro Parcival Módolo. A pregação 
foi realizada pelo presidente do 
Conselho de Curadores do Instituto 
Presbiteriano Mackenzie (IPM), rev. 
Juarez Marcondes Filho.
O rev. Cid Caldas, presidente do 
Conselho Deliberativo do IPM, 
celebrou uma característica sempre

presente na UPM: a preservação da 
tradição, sem prescindir da inovação.  O 
presidente do IPM Milton Flávio Moura 
parabenizou toda a comunidade 
mackenzista, tão importante para a 
identidade da instituição. O chanceler 
rev. Robinson Grangeiro Monteiro 
relembrou a importância dos métodos 
que são responsáveis pelo amplo
reconhecimento da UPM. E o Prof. Dr. 
Marco Tullio de Castro Vasconcelos, 
reitor da Universidade, relembrou a 
importância dos 70 anos, sentindo-se 
honrado em fazer parte de uma 
instituição tão importante como a UPM. 
Leia mais.
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A Páscoa é uma celebração relacionada à morte de Jesus Cristo, como Cordeiro 
que tira o pecado do mundo, e à sua ressurreição, que nos traz a esperança da 
vida eterna e demonstra a graça e o amor de Deus. É um dia de alegria e de 
celebração e, por isso, a Chancelaria promoveu uma ação especial para essa 
data: foram distribuídos mais de 15 mil chocolates em todas as unidades da 
UPM, acompanhado de um cartão lembrando a todos que “o mais doce da 
Páscoa é o perdão oferecido na cruz”, seguido de um QR Code com um vídeo 
comemorativo. Assista aqui.

Chancelaria promove ação especial de Páscoa

Campus Alphaville oferece 
três novos cursos de 
Graduação
O campus Alphaville lançou três novos 
cursos: Ciência da Computação, 
Ciências Contábeis e Sistemas de 
Informação. 
A unidade já conta com as duas 
graduações tradicionais de 
Administração e Direito, e todas estão 
com inscrições abertas para o 
vestibular do segundo semestre de 
2022 até o dia 13 de junho. Os novos 
cursos vão ao encontro de uma 
importante tendência de mercado: o 
crescimento da demanda por 
profissionais de tecnologia. Leia mais.

https://www.youtube.com/watch?v=hj8TPi5eR78&feature=youtu.be
https://www.mackenzie.br/portal-mackenzie/graduacao/universidade-campus-alphaville/ciencia-da-computacao
https://www.mackenzie.br/portal-mackenzie/graduacao/universidade-campus-alphaville/ciencias-contabeis
https://www.mackenzie.br/portal-mackenzie/graduacao/universidade-campus-alphaville/sistemas-de-informacao
https://www.mackenzie.br/portal-mackenzie/graduacao/universidade-campus-alphaville/sistemas-de-informacao
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/tres-novos-cursos-na-universidade-mackenzie-alphaville
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/inovamack


A UPM, em parceria com o Centro de 
Música Brasileira (CMB), realizou, no 
dia 30 de abril, um recital no 
auditório do Seminário Presbiteriano 
do Sul, no Mackenzie Campinas.  A 
apresentação faz parte de uma série 
de três recitais, realizados nos três 
campi da Universidade, 
contemplando a Temporada 2022 do 
CMB e a celebração ao aniversário de 
70 anos da UPM. 
O primeiro evento contou com os 
pianistas João Moreira Reis e Eudóxia 
de Barros e o cantor Eduardo Janho- 
Abumrad. Leia mais.

Recital em Campinas celebra 
os 70 anos da UPM

Mackenzie Campinas realiza 
VI Semana de Estudos 
Organizacionais
O Centro de Ciências e Tecnologia 
(CCT) realizou, entre 25 e 29 de abril, a 
VI Semana de Estudos 
Organizacionais (SEMEO), com  
reflexões acerca dos desafios do 
administrador do século XXI, 
abordando questões ligadas à 
inovação, tecnologias e incertezas do 
mundo BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear 
and Incomprehensible, numa tradução 
livre: Frágil, Ansioso, Não-linear e 
Incompreensível).  O evento contou 
com diversas palestras e oficinas. Leia 
mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/recital-no-mackenzie-campinas-celebra-70-anos-da-universidade
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/inovamack
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-campinas-promove-semana-de-estudos-organizacionais
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-campinas-promove-semana-de-estudos-organizacionais
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/inovamack


A  UPM inaugurou, no dia 19 de abril, 
o escritório da EducationUSA, 
empresa parceira da Instituição que 
auxilia estudantes e professores que 
desejam realizar um intercâmbio 
acadêmico nos Estados Unidos. O 
novo escritório ficará localizado no 
campus Higienópolis.  O Prof. Dr. 
Marco Tullio de Castro Vasconcelos, 
Reitor da UPM, celebrou a abertura 
do escritório como parte das 
comemorações dos 70 anos da 
UPM. Representantes do Consulado 
Geral dos Estados Unidos, também 
presentes, partilharam da 
celebração. Leia mais.

Propósito de Vida e Carreira é 
tema de workshop na 
Graduação
Como continuidade às atividades 
iniciadas na Aula Magna da Graduação 
do 1º semestre, realizada no dia 17 de 
março, a Pró-Reitoria de Graduação 
(PRGA) promoveu, no dia 14 de abril,
workshop com a palestra "Como 
desenvolver seu propósito de vida e de 
Carreira?", proferida pela escritora e 
professora Ana Carolina Shinoda, que 
escreve e estuda sobre o tema.
O evento teve como objetivo estimular a 
reflexão dos alunos sobre a importância 
de desenvolver seu propósito de vida e 
de carreira para o sucesso profissional.

Mackenzie inaugura 
escritório da EducationUSA

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-inaugura-escritorio-da-educationusa


No dia 07 de abril, o Encontro de 
Reflexão de Lideranças Pedagógicas 
(ERLPs), teve a participação da 
Professora Vani Moreira Kensk, 
Doutora em Educação e diretora da 
SITE educacional.  O debate trouxe 
reflexões sobre a educação híbrida e 
a consequente necessidade de 
adaptações, tanto para alunos 
quanto para professores. A conversa 
apresentou o ensino híbrido como 
um desafio, mas também como 
oportunidade de atualização do 
ensino no meio acadêmico, frente às 
transformações tecnológicas.

Encontro aborda o ensino 
híbrido na Universidade

Aplicativo desenvolvido por 
mackenzistas é destaque na 
Expo Favela 
O aplicativo SPerifa, desenvolvido por 
alunos do projeto Apple Developer 
Academy Mackenzie, foi destaque  na 
última edição da Expo Favela, 
realizada entre 15 e 17 de abril. O 
evento é uma feira de negócios cujos 
expositores são empreendedores e 
startups da favela. O aplicativo, 
desenvolvido em 2021 por Beatriz 
Duque, Gabriel Batista e Thallis Sousa,  
consiste em uma rede de 
compartilhamento de eventos nas 
periferias, tendo ganhado visibilidade 
nos últimos meses.



Os Profs. Drs. Ana Claudia Pompeu, 
Ana Cláudia Ruy, Gianpaolo Smanio,
Felipe Chiarello e Michelle Junqueira, 
da Faculdade de Direito (FDir), são 
organizadores da obra Pessoas 
Invisíveis: prevenção e combate ao 
tráfico interno e internacional de seres 
humanos. O livro reúne diversos 
artigos que abordam as questões 
relacionadas ao importante tema do 
tráfico de pessoas. A publicação é 
financiada pelo MackPesquisa e 
recebe o apoio de grupos de pesquisa 
do CNPq.

Professores do Direito são 
organizadores de obra sobre 
tráfico de pessoas

Últimas obras de coleção 
celebrativa são lançadas
A Editora Mackenzie promoveu, no 
dia 12 de abril, o lançamento de dois 
livros: a 3ª edição da obra O 
Mackenzie: 1870-1960, de Benedicto 
Novaes Garcez, e a Trajetória histórica, 
praças e diálogos: 150 anos de 
Mackenzie e a cidade de São Paulo, de 
Celso Minozzi e Rafael Manzo. O 
evento foi transmitido de forma on- 
line pelo canal no YouTube. 
As duas obras são as últimas da 
Coleção 150 anos de Mackenzie e a 
cidade de São Paulo, com livros 
organizados pelos professores da 
UPM.  Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/ultimas-obras-de-colecao-sao-lancadas-pela-editora-mackenzie


No dia 29 de abril, a Coordenadoria 
de Inovação e Tecnologias (CIT) 
promoveu o 2º Seminário de Inovação 
e Empreendedorismo, com o objetivo 
de apresentar e esclarecer as diversas 
oportunidades de alianças entre 
universidades e empresas trazidas 
pelas Leis do Bem e da Informática. 
Transmitido on-line, o Seminário 
contou com palestras de especialistas 
da academia sobre as situações em 
que as leis podem favorecer a 
formação de pessoas e as pesquisas 
aplicadas à inovação. Leia mais.

Seminário de Inovação e 
Empreendedorismo debate 
Leis do Bem e da Informática

Curso de Nutrição da UPM 
completa 15 anos
O curso de Nutrição da UPM completa 
15 anos de formação em 2022. Criado 
em 2005 como uma estratégia de 
atender à demanda por mais cursos na 
área da saúde e com a primeira turma 
de alunos formada em 2007, a formação 
chega à essa data especial com um 
legado de qualidade do ensino e um 
corpo docente capacitado, com 
professoras que estão na casa desde o 
início  do curso. Com a comemoração, o 
curso procura inovar seu projeto 
pedagógico. A formação tem conceito 4 
no ENADE de 2019 e 4 estrelas no Guia 
Quero Estadão. Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/seminario-de-inovacao-e-empreendedorismo-debate-leis-do-bem-e-da-informatica
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/curso-de-nutricao-do-mackenzie-completa-15-anos
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/escola-de-engenharia-inaugura-novo-hall-com-tabela-periodica-interativa-e-capsula-do-tempo


A Prof. Dra. Valéria Farinazzo Martins, 
da Faculdade de Computação e 
Informática (FCI), é a nova 
representante da América Latina da 
Asociación Interacción Persona- 
Ordenador (AIPO),  sediada na 
Espanha. A AIPO é uma organização 
internacional com bastante impacto 
em uma das áreas de pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em 
Computação Aplicada (PPGCA). 

Professor mackenzista é um 
dos organizadores de livro 
sobre a justiça criminal do 
Mercosul

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

Docente da UPM é nova 
representante da
Asociación Interacción 
Persona-Ordenador

O Prof. Dr. Fabio R. Bechara, da 
Faculdade de Direito (FDir), é um dos 
organizadores do Atlas do Sistema de 
Justiça Criminal do Mercosul, obra 
lançada no dia 8 de abril. 
O Atlas compila as principais 
tipologias criminais ligadas à 
segurança nas fronteiras, as 
instituições responsáveis por 
investigar e dirimir a criminalidade e 
os dispositivos legais para proteção às 
vítimas. Leia mais. 

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/novo-livro-debate-sistema-de-justica-criminal-do-mercosul

