
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data Evento Horário Local Organização Contato 

6 

CONFERÊNCIA "OS PAPÉIS DA 
UNIVERSIDADE NO BRASIL E A 
INCLUSÃO SOCIAL" 

10h00 

Auditório 
João Calvino 

- campus  
Higienópolis 

Reitoria (11) 2114-8802 

 

Evento do Núcleo de Estudos Avançados - 
NEA, da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie - UPM, que terá como 
palestrante a Diretora do Centro de 
Excelência e Inovação em Políticas 
Educacionais, Profa. Cláudia Costin e 
mediação do Prof. da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da UPM e 
membro do NEA, Carlos Leite. 

7 
OBSERVATÓRIO DATA PROTECTION E 
BUSINESS BRASIL 

18h30 

Auditório 
João Calvino 
– campus 

 Higienópolis 

FDIR (11) 2766-7170 
 

Considerando as transformações da 
economia digital no Brasil e as novas 
legislações da atividade empresarial, este 
evento acadêmico, vinculado ao projeto de 
pesquisa aplicada "Observatório Data 
Protection & Business Brasil", 
desenvolvido com o apoio do 
MackPesquisa, promove um ciclo de 
debates focado no processo de adequação 
empresarial à Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais, em paralelo ao avanço da 
regulação e das atividades administrativas 
promovidas pela Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados. A organização do ciclo 
ocorrerá em três encontros dedicados à 
discussão regulatória e os desafios 
setoriais, às exigências e dificuldades 
empresariais da adequação legal e à 
experiência estrangeira. 

  



7 SEMINÁRIO INDÚSTRIA 4.0 

19h00 
Canal do 
YouTube 

FCI (11) 2114-8301 
 

Os processos de produção se atualizam 
conforme novas tecnologias surgem 
promovidos pela quarta revolução 
industrial, ou Indústria 4.0, que se baseia 
na inclusão de TICs (Tecnologias de 
Informação e Comunicação) nos processos 
produtivos. Trata-se de um ecossistema de 
tendências e tecnologias que engloba 
conceitos como uma maior flexibilização e 
otimização dos recursos de produção, por 
meio da interação dos fatores humanos e 
tecnologia. Neste contexto, o seminário irá 
promover uma troca de experiências sobre 
essa tendência com o objetivo de gerar um 
espaço de discussão acerca deste processo 
de transformação digital que se mostra 
como um desafio às empresas e à 
academia. 

8 

SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS 
MEMBROS NA ACADEMIA 
MACKENZISTA DE LETRAS 17h00 

Auditório 
MackGraphe 

- campus  
Higienópolis 

Reitoria (11) 2114-8802 

 Evento de posse dos novos membros na 
Academia Mackenzista de Letras. 

13 
PROPRIEDADE INTELECTUAL, 
CONCORRÊNCIA E MERCADOS DIGITAIS 

9h00 

Auditório 
João Calvino 

- campus  
Higienópolis 

FDIR (11) 2766-7170 
 

Seminário em Direito concorrencial no 
qual será discutida a relação entre 
propriedade intelectual, concorrência e 
mercado digital. 

15 

REGULATION OF THE DATA ECONOMY IN 
BRAZIL: SHAPING DATA SHARING 
POLICIES TO PROMOTE THE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
FOCUSED ON CLIMATE ACTION   

8h00 

Auditório 
MackGraphe 
– campus 

 Higienópolis 

FDIR (11) 2766-7170 

 

A economia de dados tem um grande 
potencial para as economias emergentes 
alcançarem os "Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas. No 
entanto, as políticas de compartilhamento 
de dados precisam ser adequadamente 
estruturadas para alavancar esse 
potencial. Esta é a premissa do projeto de 
pesquisa internacional 
denominado "Regulating the Data 
Economy in Emerging Economies". O 
evento também ocorrerá no dia 16/12. 



15 PALESTRA FLUXO CONTÍNUO 

17 horas Teams COI (11) 2114-8081 
 

Divulgação do programa Fluxo Contínuo 
de intercâmbio para estudantes da 
graduação, com o objetivo de explicar o 
programa e esclarecer dúvidas. 
Link: https://bit.ly/3NW7GRB 

15 

LANÇAMENTO DA OBRA COLETIVA: 
TECNOLOGIA, POLÍTICAS PÚBLICAS E 
CIDADANIA 

19h00 

Auditório 
MackGraphe 

- campus  
Higienópolis 

FDIR (11) 2766-7170 

 
Evento de lançamento da obra coletiva 
"Tecnologia, Cidadania e Políticas 
Públicas", publicado pela Editora Thoth. 

 

https://bit.ly/3NW7GRB

