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COMUNICADO CM-RE - 14/2021 
22 de dezembro de 2021 

 
Informa o retorno às atividades acadêmicas presenciais, a partir do 1º semestre 
letivo de 2022, aplicado a todos os discentes dos cursos presenciais de 
graduação e pós-graduação lato sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM), e dá outras providências.  

 
À Comunidade Acadêmica, 
 
Informamos que, considerando o aplacamento dos impactos da pandemia de Covid-19, com adoção da 
dose de reforço das vacinas e da recente aprovação da vacinação de crianças de 5 a 11 anos, a 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) deverá retomar as atividades acadêmicas de forma 
presencial, nos três campi (Higienópolis, Alphaville e Campinas), a partir do dia 01 de fevereiro de 2022.  

Ressaltamos que a UPM permanece atenta a todas as decisões das autoridades governamentais e as 

medidas aqui informadas poderão ser revogadas caso haja alterações no quadro de saúde pública e 

nas regras de biossegurança estabelecidas pelos órgãos de saúde. 

 
Confira abaixo o que você precisa saber sobre essa nova fase: 

 
1. Modelo de aulas 
A partir de 01 de fevereiro de 2022, as aulas teóricas e práticas dos cursos presenciais da UPM voltarão 
a ser ministradas pelos professores nas dependências dos campi.  

 

IMPORTANTE:  

1.1 Todas as medidas de combate à pandemia continuarão a ser rigorosamente respeitadas.  

1.2 O cronograma pode sofrer alterações, de acordo com novas resoluções das autoridades 
governamentais a serem publicadas. 

1.3 Certifique-se, no calendário acadêmico, da data de início de suas aulas (graduação e pós-graduação 
lato sensu). 

1.4 Fique sempre atento aos principais canais oficiais de comunicação da UPM, como o portal 
institucional, o Portal do Aluno Mackenzie (antigo TIA) e o seu e-mail. 

1.5 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação emitirá comunicado específico para docentes e 
discentes dos cursos de pós-graduação stricto sensu.  

 

Desejamos boas férias, com votos de Feliz Natal e que em breve possamos voltar a desfrutar da 

companhia uns dos outros, presencialmente. 

 
Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie  
Edifício João Calvino  
22 de dezembro de 2021  
151º Ano da Fundação.  
  
  
Marco Tullio de Castro Vasconcelos  
Reitor  
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