
 

 

 

 

 

 

Data Evento Horário Local Organização Contato 

1 

ENCERRAMENTO DO XLVIII TORNEIO 
MAC-NAV 

11 horas 
Sítio Mackenzie 

Cabuçu 
PREC 

(11) 2766-
7963 

A Universidade Presbiteriana Mackenzie 
teve a honra de sediar a XLVIII MAC-
NAV, evento anual que reúne centenas 
de alunos no campus Higienópolis. Trata-
se de uma competição esportiva entre a 
Escola Naval e o Mackenzie que surgiu 
em 1946, há 76 anos. O evento teve 
início em 29/09. 

3 

SEMANA DA TECNOLOGIA & 
INOVAÇÃO 2022 

8 horas 

Prédio 31, 
Prédio 33 e 

Auditório da 
Escola 

Americana 

FCI 
(11) 2114-

8763 

É um evento organizado pela Faculdade 
de Computação e Informática - FCI, que 
reúne todos os alunos da graduação 
(presencial e EaD), Lato Sensu e Stricto 
Sensu para uma semana com hackathons, 
keynotes, torneio de games, oficinas, 
palestras e mostra de arte digital, 
totalizando mais de 45 atividades que 
acontecerão simultaneamente de forma 
a atender a todos. O evento acontecerá 
entre os dias 03 e 07/10. Para alunos dos 
cursos EaD, a transmissão será feita pelo 
Teams. 

3 

SEMANA JURÍDICA DA FACULDADE DE 
DIREITO ALPHAVILLE-HIGIENÓPOLIS 

8h30 

Para visualizar 
os locais, 

acesse: https://
doity.com.br/ii-

semana-
juridica-

mack#registrati
on 

FDIR 
(11) 2766-

7170 

Trata-se de evento de integração entre 
ambos os Campi da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, com o intuito 
de promover a divulgação da Faculdade 
de Direito para a Comunidade Acadêmica 
e circunscrita dos cursos em atividade e 
de responsabilidade do Mackenzie. O 
evento é todo baseado em práticas 
integrativas de disseminação do 

https://doity.com.br/ii-semana-juridica-mack#registration
https://doity.com.br/ii-semana-juridica-mack#registration
https://doity.com.br/ii-semana-juridica-mack#registration
https://doity.com.br/ii-semana-juridica-mack#registration
https://doity.com.br/ii-semana-juridica-mack#registration
https://doity.com.br/ii-semana-juridica-mack#registration


conhecimento jurídico por meio de 
competições institucionalizadas dentro 
do próprio curso, com a consequente 
premiação dos alunos cujo desempenho 
estudantil se apresente como o mais 
relevante. 

3 

DUAL STUDY MACKENZIE: INOVANDO 
O ENSINO DE NEGÓCIOS 

10 horas 
Auditório 

MackGraphe 
CCSA 

(11) 2114-
8836 

A Universidade Presbiteriana Mackenzie 
e a Câmara de Comércio e Indústria 
Brasil Alemanha têm a honra de 
convidar a comunidade Mackenzista 
para o painel Dual Study Mackenzie: 
inovando o ensino de negócios. Na 
ocasião, será lançado o curso de 
Administração Dual. 

3 

XIX SEMANA VIVER METRÓPOLE 

10 horas 

Saguão do 
Prédio 9 e Canal 

da FAU 
Mackenzie no 

YouTube 

FAU 
(11) 2114-

8289 

Evento organizado anualmente pelo 
corpo discente, representado pelos 
diretórios DAFAM (arquitetura) e DADA 
(Design), docentes e direção da FAU 
Mackenzie. A mesa de Abertura terá a 
participação da arquiteta Elizabeth de 
Potzamparc; Arquiteta Nadia Somekh - 
Presidente CAU/BR; Arquiteta Catherine 
Otondo - Presidente CAU/SP. O evento 
acontece entre os dias 03 e 07/10. 
Link: http://bit.ly/FAUMackenzie 

3 

NANO WEEK 

15 horas 

Auditório 
MackGraphe e 
laboratórios da 

EE 

EE 
(11) 2766-

7345 

Os docentes da Escola de Engenharia 
irão promover uma semana de imersão a 
nanotecnologia para alunos do ensino 
médio do Colégio Mackenzie 
Higienópolis – aulas teóricas e práticas – 
ao longo de toda a semana. 

  

http://bit.ly/FAUMackenzie


3 

ADVOCACIA DO AMANHÃ: 
COMPREENDENDO AS PERSPECTIVAS 
E AS DEMANDAS DO MERCADO 
PROFISSIONAL 

18h30 On-line FDIR 
(11) 2766-

7170 

O evento tem como objetivo o debate e a 
exposição das principais perspectivas, 
necessidades e exigências do 
mercado profissional no Brasil, com foco 
na área jurídica. O evento se destina 
tanto aos acadêmicos de Direito, como 
também aos jovens advogados que 
pretendem compreender o cenário atual 
e futuro do mercado profissional. Serão 
debatidas pelos participantes as 
tendências do mercado profissional, as 
perspectivas de remuneração, as 
competências 
mais desejadas pelo mercado e as novas 
áreas de interseção do Direito com a 
tecnologia. O link será disponibilizado 
posteriormente pela Faculdade de 
Direito. 

3 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - 
DESAFIOS E PERSPERCTIVAS 

19 horas 
Canal da PPGAU 

no YouTube 
PPGAU 

(11) 2114-
8289 

O evento faz parte do VII ENANPARQ 
2022 - VII Encontro da Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo. 
Link: https://www.youtube.com/watch?
v=2f4-PyK58II 

3 

COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DO 
CURSO DE FISIOTERAPIA DA UPM 

19 horas 

Auditório 
Escola 

Americana 

CCBS 
(11) 2766-

7482 

Evento em comemoração aos 15 anos do 
Curso de Fisioterapia da UPM com 
equipe atual de professores, de gestão, 
funcionários e alunos do curso, bem 
como ex-alunos, equipe de coordenação 
desde sua fundação, parceiros de estágio, 
coordenadores de cursos de fisioterapia 
das Universidades coirmãs, 
representantes do CREFITO e COFITTO. 

4 

ABERTURA DO X FÓRUM DE PESQUISA 

9h30 

Auditório 
Benedicto 

Novaes Garcez 

PPGAU 
(11) 2114-

8289 

Congresso internacional sobre pesquisas 
acadêmicas em Arquitetura e Urbanismo 
e Design, que contará com a conferência 
o Prof. Dr. Andrés Borthagaray (UBA, 
Buenos Aires). O evento acontecerá 
entre os dias 04 e 06/10. 

https://www.youtube.com/watch?v=2f4-PyK58II
https://www.youtube.com/watch?v=2f4-PyK58II


5 

I SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
"SEGURANÇA JURÍDICA COLETIVA" 

8h30 On-line FDIR 
(11) 2766-

7170 

Trata-se de evento destinado aos alunos 
da Faculdade de Direito e ao público 
externo, especialmente, à comunidade 
jurídica, em que serão abordados 
aspectos relevantes e atuais sobre 
Biodireito, Bioética, Biopolítica, Filosofia 
e Direitos Humanos. O evento acontecerá 
até o dia 07/10. O link será 
disponibilizado posteriormente pela 
Faculdade de Direito. 

5 

COLÓQUIO EDUCAÇÃO, DEMOCRACIA 
E DIREITOS HUMANOS - PAUTAS 
PARA CONTEMPORANEIDADE 

14 horas 
Plataforma 

Even 
CEFT 

(11) 2114-
8710 

O grupo interdisciplinar de estudos 
culturais e linguagens na 
contemporaneidade, da linha de 
pesquisa culturas e artes na 
contemporaneidade do programa de 
pós-graduação em Educação, Arte e 
História da Cultura e a rede internacional 
de pesquisa em história e culturas 
contemporâneas, com o apoio do 
MackPesquisa promovem o colóquio, 
que trará ao público vários debates on-
line, com assuntos de articulações sobre 
democracia, educação, arte e cultura.  Ele 
possui como objetivo ser um canal de 
diálogo e reflexão sobre o contexto atual, 
por meio de experiências e perspectivas 
de diferentes pesquisadores. O evento 
acontecerá até o dia 7 de outubro. 
Link: https://www.even3.com.br/coloqu
educademocradireitospautas272051/ 

6 

PAULA LABAKI COZINHANDO COM 
TABASCO 

14 horas 

Cozinha de 
demonstração - 

prédio 38 

CCBS 
(11) 2766-

7482 

Palestra sobre a cultura e gastronomia 
da região sul da América do Norte e o 
molho de pimenta Tabasco. A chef Paula 
Labaki referência em cozinha de 
grelhados e assados na brasa irá 
ministrar aula combinado pratos com os 
molhos da marca Tabasco. 

  

https://www.even3.com.br/coloqueducademocradireitospautas272051/
https://www.even3.com.br/coloqueducademocradireitospautas272051/


7 

WORKSHOP – WRITING OF 
QUALITATIVE ACADEMIC ARTICLES 

16 horas Teams CCSA 
(11) 2114-

8836 

Considerando-se a distância entre as 
teorias e práticas acadêmicas, o 
workshop vem contribuir para 
aproximar ambos os pontos, no sentido 
de proporcionar aos participantes uma 
visão metodológica que a redação de 
artigos acadêmicos qualitativos atinge ao 
mostrar os pontos de vista dos autores 
com clareza para o leitor. O link será 
disponibilizado posteriormente pelo 
CCSA. 

7 

MOSTRA DE ARTE DIGITAL 

8 horas 
Prédio 31, sala 

304 
FCI 

(11) 2114-
8763 

Arte Generativa é o termo utilizado para 
obras de arte geradas por regras bem 
definidas e é comumente usado para 
obras de arte geradas por código. A 1ª 
Mostra de Arte Generativa, aberta a 
comunidade mackenzista, apresentará 
trabalhos de professores e alunos da 
Faculdade de Computação e Informática. 

13 

PROCESSO COLETIVO ESTRUTURAL E 
DIREITOS SOCIAIS 

8 horas 
Auditório 

MackGraphe 
FDIR 

(11) 2766-
7170 

O evento tem como objetivo refletir 
sobre o tipo de processo adequado para 
garantir a efetividade dos direitos 
sociais, quando não implementados 
pelos gestores das políticas públicas. O 
evento acontecerá nos dias 13 e 14 
de outubro. 

13 

"ARQUITETURA E CRÍTICA DO 
MODERNO AO CONTEMPORÂNEO” – 
PROF. DR. JOSEP MARIA MONTANER 

17 horas 
Saguão do 
Prédio 10 

PPGAU 
(11) 2114-

8289 

Palestras de especialistas ligados aos 
estudos e pesquisas dedicados ao 
reconhecimento e defesa do patrimônio 
moderno no âmbito ibero-americano, 
como parte das ações conjuntas em 
desenvolvimento pela rede de 
pesquisadores ligados ao Projeto de 
Pesquisa “Patrimônio Moderno Ibero-
americano: Legado Histórico e 
Salvaguarda Contemporânea”. 

  



13 

ATIVIDADE ECONÔMICA E 
DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL 

19h30 Teams CCSA 
(11) 2766-

7411 

O objetivo do evento é apresentar aos 
participantes os efeitos dos movimentos 
cambiais sobre o nível de atividade 
econômica dos países. É direcionado ao 
público que tem interesse em conhecer 
como os movimentos nos mercados 
cambiais afetam a atividade econômica 
real. Inscrição: https://forms.gle/WSZ7C
qnVXCzLMFGq8 

14 

O CHÃO DA ESCOLA III:  ANALISANDO 
AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS - ESCOLA 
E ACOLHIMENTO DE CRIANÇA 
MIGRANTES E REFUGIADAS - MAIARA 
FRIDA ESLING E MARIA DE FATIMA 
RAMOS DE ANDRADE 

14 horas Teams CEFT 
(11) 2114-

8710 

Encontro quinzenal da linha de pesquisa 
para debate e estudo de textos e 
pesquisas em andamento, tendo como 
referência descrição e análise de práticas 
pedagógicas bem-sucedidas, bem como 
de sua teorização, focalizando a 
Educação Básica que busca dar 
visibilidade as pesquisas que envolvem 
processos de desenvolvimento 
profissional da docência e agregar os 
alunos da graduação e da pós-graduação, 
de cursos de licenciaturas na discussão 
da temática. Esta edição, terá como tema 
"Escola e acolhimento de criança 
migrantes e refugiadas". Link: 
encurtador.com.br/iDE56 

14 

WORKSHOP – CASE STUDY RESEARCH 

16 horas Teams CCSA 
(11) 2114-

8836 

Considerando-se a distância existente 
entre as teorias acadêmicas e a prática 
profissional, o workshop vem contribuir 
para o encurtamento da distância, no 
sentido de proporcionar aos 
participantes uma visão metodológica 
aplicada na pesquisa de estudo de casos, 
bem como sua aplicação para resolução 
de questões e desenvolvimento de 
soluções empíricas. O link será 
disponibilizado posteriormente pelo 
CCSA. 

  

https://forms.gle/WSZ7CqnVXCzLMFGq8
https://forms.gle/WSZ7CqnVXCzLMFGq8


17 

PREMIAÇÕES DO CURSO DE 
FARMÁCIA 

18h30 

Auditório 
Benedicto 

Novaes Garcez 

CCBS 
(11) 2766-

7482 

Os alunos responsáveis pelos melhores 
trabalhos do MackInova Alimentos, 
MackInova Medicamentos, Melhor TCC e 
Melhor aluno graduado serão premiados 
em evento solene. 

18 

LANÇAMENTO ALUMNI 

10 horas 
Auditório 

MackGraphe 
PREC 

(11) 2114-
8277 

Lançamento da plataforma de 
relacionamento entre a UPM e antigos 
alunos. 

19 

OFICINA: ARTE E DIREITO 

14 horas 
Auditório 

Edward Lane 
CCT 

(19) 
3211.4154 

Proporcionar aos participantes uma 
Reflexão crítica acerca de problemas do 
Direito, com base no Arte/Cinema. 

20 

PALESTRA DO DIA MUNDIAL DO 
COMBATE AO CÂNCER DE MAMA 

13 horas 

Laboratório da 
rua Maria 
Antônia 

CCBS 
(11) 2766-

7482 
Palestra de autorrelato para 
conhecimento e conscientização sobre o 
câncer de mama. 

20 

OFICINA: MARKETING PESSOAL E 
CARREIRA 

15 horas 
Auditório 

Edward Lane 
CCT 

(19) 
3211.4154 

O evento tem como objetivo capacitar 
pessoas em busca de (re)colocação 
profissional ou primeiro emprego, 
fornecendo dicas de entrevista, 
marketing pessoal e elaboração de 
currículos. 

21 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE 
DIREITO PENAL E SEGURANÇA 
JURÍDICA 

9h30 
Auditório João 

Calvino  
FDIR 

(11) 2766-
7170 

Seminário Internacional para propiciar 
reflexões aos discentes, docentes e 
pesquisadores da área jurídica sobre 
Direito Penal e Segurança Jurídica. 

21 

O CHÃO DA ESCOLA III:  ANALISANDO 
AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS - RELATO 
DE EXPERIÊNCIA DE PROFESSOR DE 
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS 
INICIAIS - SEBASTIÃO JACINTO 
SANTOS E JOÃO CLEMENTE DE SOUZA 
NETO 14 horas Teams CEFT 

(11) 2114-
8710 

Encontro quinzenal da Linha de Pesquisa 
para debate e estudo de textos e 
pesquisas em andamento, tendo como 
referência descrição e análise de práticas 
pedagógicas bem-sucedidas, bem como 
de sua teorização, focalizando a 



Educação Básica que busca dar 
visibilidade as pesquisas que envolvem 
processos e de desenvolvimento 
profissional da docência e agregar os 
alunos de pós e da graduação, de cursos 
de licenciaturas na discussão da 
temática. Link: https://bit.ly/3ScW7qy 

21 

BOOTCAMP - DESENVOLVIMENTO DE 
WEBSITES (WEB APP) COM 
LINGUAGEM PYTHON 

14 horas Lab5 CCT 
(19) 

3211.4154 

O evento tem como objetivo 
proporcionar ao público conceitos 
básicos da linguagem de Programação 
Python, proporcionando uma 
experiência prática de automação de 
objetos. 

21 

RECONHECIMENTO FACIAL E ACESSO 
À TECNOLOGIA: QUANDO O 
PRECONCEITO LIMITA O CIDADÃO 

14 horas 
Auditório 

Edward Lane 
CCT 

(19) 
3211.4154 

O evento tem como objetivo apresentar 
para os participantes algumas 
implicações legais da utilização do 
reconhecimento facial, bem como 
apontar os vieses de preconceito 
contidos no desenvolvimento dessa 
tecnologia. 

22 

BIG DATA BRAZIL EXPERIENCE 2022 

8 horas 
Auditório Ruy 

Barbosa 
FCI 

(11) 2114-
8763 

O evento é desenhado para prover a 
educação, negócios e o network a todos 
os participantes que desejam 
interconectar os seus conhecimentos a 
nossa comunidade de dados. Inscrições 
pelo 
link: https://www.bigdatabrazilexperien
ce.com.br/index.html 

22 

XVII CICLO DE PALESTRAS SOBRE 
DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO 

8 horas Teams CCBS 
(11) 2766-

7482 

O Programa de Pós-Graduação em 
Distúrbios do Desenvolvimento oferece 
desde 2005 o presente ciclo de palestras 
como uma das atividades do Dia 
Mackenzie Voluntário. O evento 
apresenta um panorama geral dos 
transtornos do desenvolvimento nas 
áreas clínica, cognitiva, comportamental, 
epidemiológica, neurociências do 
desenvolvimento e políticas e formas de 
atendimento em educação, psicologia e 

https://bit.ly/3ScW7qy
https://www.bigdatabrazilexperience.com.br/index.html
https://www.bigdatabrazilexperience.com.br/index.html


saúde. O evento acontecerá nos dias 22 e 
29/10.  

22 

SEMINÁRIO: CRIANÇAS, 
ADOLESCENTES E FAMÍLIAS EM 
VULNERABILIDADE 

8 horas 
Auditório 

Edward Lane 
CCT 

(19) 
3211.4154 

O seminário busca presentar e discutir 
sobre os direitos das crianças e dos 
adolescentes, bem como, das famílias, em 
estado de vulnerabilidade; fomentar a 
reflexão e a crítica sobre a 
vulnerabilidade a e seus efeitos, 
decorrente da pobreza, do cárcere; da 
migração; de fenômenos de impacto e de 
mudança climática; e, em situação de 
conflitos em geral. O evento contará com 
a presença da Promotora de Justiça da 
Infância e Juventude de Campinas (área 
protetiva), responsável pelo caso de 
repercussão midiática designado “O 
menino do barril”, Drª Andréa Santos 
Souza, a qual é Promotora de Justiça. 

22 

RECITAL DO CENTRO DE MÚSICA 
BRASILEIRA 

18 horas 

Auditório 
Escola 

Americana 

PREC 
(11) 2114-

8746 

O evento integra as comemorações dos 
70 anos da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e ocorre em parceria com o 
Centro de Música Brasileira (CMB), que 
defende e promove maior divulgação da 
música erudita brasileira. 

24 

INTERLOCUÇÕES INTERNACIONAIS - 
TEMA RELACIONADO À LINHA DE 
PESQUISA LINGUAGENS E 
TECNOLOGIAS 

14h30 Teams CEFT 
(11) 2114-

8710 

Evento mensal de Internacionalização e 
da Rede de Pesquisa do Programa 
Educação, Arte e História da Cultura com 
Universidades da América Latina, 
América do Norte e Europa que tem 
como objetivo apresentar aspectos 
teórico -metodológicos abordados em 
pesquisas orientadas por uma atitude 
interdisciplinar e um olhar internacional 
para a Educação, Cultura e Artes. O 
Tematizar as práticas cotidianas 
educacionais, culturais e artísticas. 
Aprofundar os procedimentos de 
pesquisa. Link: 
encurtador.com.br/oRW37 



25 

"ARQUITETURA E CRÍTICA DO 
MODERNO AO CONTEMPORÂNEO” – 
PROF. DR. HORACIO TORRENT 

14 horas Zoom PPGAU 
(11) 2114-

8289 

Palestras de especialistas ligados aos 
estudos e pesquisas dedicados ao 
reconhecimento e defesa do patrimônio 
moderno no âmbito ibero-americano, 
como parte das ações conjuntas em 
desenvolvimento pela rede de 
pesquisadores ligados ao Projeto de 
Pesquisa “Patrimônio Moderno Ibero-
americano: Legado Histórico e 
Salvaguarda Contemporânea”. O link 
será disponibilizado posteriormente pela 
Unidade Acadêmica. 

29 

8ª JORNADA DE ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO 

9 horas On-line CCBS 
(11) 2766-

7482 

Evento voltado principalmente para 
alunos de graduação do curso de 
Psicologia. Serão realizadas palestras e 
discussões sob temas variados sob a 
ótica da Análise do Comportamento. O 
evento será realizado de forma on-line e 
gratuita para quaisquer interessados. O 
evento acontecerá nos dias 29 e 30/10. O 
link será disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

 

 


