
 

 

 

 

 

 

Data Evento Horário Local Organização Contato 

1 

ENCONTRO COM OS AUTORES DO 
LIVRO "CINZAS DE JUQUERY” 

13h15 

Sala 207 do 
prédio 45 
- campus  

Higienópolis 

CCBS (11) 2766-7482 

Apresentação da obra "Cinzas do 
Juquery" pelos autores Daniel 
Navarro Sonim e José da Conceição, 
além da discussão e debate com os 
participantes sobre as 
práticas de cuidados em 
saúde mental e história do Juquery. 

3 

II CICLO DE DEBATES 
VIVENCIANDO ATHIS 

8h30 

Saguão - prédio 
9 - campus  

Higienópolis 

FAU (11) 2114-8289 

Esta edição do Ciclo de Debates, é 
promovida pelo 
Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo (CAU/SP) 
em parceria com a 
Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo Mackenzie (FAU-Mack). 

3 

DISCUSSÃO SOBRE 
QUESTÕES DE CONCURSOS 

13 horas 

Laboratório da 
Rua Maria 

Antônia, 163 - 
térreo 

CCBS (11) 2766-7482 
Os alunos do curso de fisioterapia se 
reunirão para discutir e resolver 
perguntas dos concursos 
relacionados à área de fisioterapia. 

5 

MACKENZIE DAY 

  
Em sua 11ª edição, o Mackenzie Day 
abre as portas da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie para 
alunos de Ensino Médio, bem como 
seus pais, responsáveis, 
conhecerem toda a estrutura, 
laboratórios, cursos. 

10 horas 
Campus  

Higienópolis 
SUCOM/PREC (11) 2766- 7855 

  



5 

ERPSIM GAME MACKENZIE 2022 

9 horas 

Plataforma SAP 
University 

Alliance 

CCSA (11) 2114-4286 

O ERPsim Game, promovido 
pela SAP University Alliance, é uma 
competição virtual em que docentes 
e discentes podem desenvolver 
múltiplas competências num 
jogo de simulação de empresa ao 
vivo no ERP mais importante do 
mundo (SAP S/ 4HANA). Esse jogo 
proporciona o desenvolvimento do 
raciocínio crítico e reflexivo entre 
professor e aluno na busca do 
conhecimento, em um ambiente 
virtual, o que está intimamente 
ligado aos objetivos estratégicos da 
aprendizagem transformadora pela 
prática na aplicação de tecnologia, 
vinculado as 
competências de liderança e 
empreendedorismo, além da 
reflexão crítica e comunicação. 
Link: encurtador.com.br/iuEH1 

7 

MESA REDONDA "PROPRIEDADE 
INTELECTUAL E NOVAS 
TECNOLOGIAS: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS PARA O DIREITO, 
AS EMPRESAS E A 
CIÊNCIA DE DADOS" 

8h30 

Auditório 
Edward Lane 

- Campus  
Campinas 

CCT (19) 3211-4154 

Serão abordados, pelos palestrantes 
Isabela Tardin Cardoso e Luiz 
Alberto de Farias, estudos dos 
pensadores das principais teorias, 
tais como, as decorrentes da 
Escola de Frankfurt (Adorno, 
Horkheimer, Benjamin); dos 
pensadores clássicos como Ihering e 
Savigny; bem como, referências 
atuais, evidenciando a influência das 
teorias em estudo, no pensamento e 
nas práticas contemporâneas. 

7 

PESSOAS INVISÍVEIS: 
COMEMORAÇÃO DE CINCO ANOS 
DO PROJETO DE PESQUISA 

9h30 

Auditório 
MackGraphe 

- campus  
Higienópolis 

FDIR (11) 2766-7170 
Palestra em comemoração aos 5 
anos do Projeto de Pesquisa 
“Pessoas Invisíveis”. 



8 

VI FÓRUM 
MACKENZIE DE LIBERDADE 
ECONÔMICA 

17 horas 

Auditório 
MackGraphe 

- campus  
Higienópolis 

CMLE - CCSA (11) 2766-7034 

O evento contará com 
componente de pesquisa 
(submissão, avaliação e 
apresentação de trabalhos), além da 
interação de especialistas nacionais 
e internacionais com a sociedade 
civil mais ampla, e tem por objetivo 
promover o debate científico 
multidisciplinar sob a ótica do 
liberalismo clássico e da livre 
iniciativa.  Neste contexto, o VI 
Fórum Mackenzie de Liberdade 
Econômica busca refletir sobre os 
riscos, as oportunidades e as 
alternativas que se colocam para o 
Brasil e os países latino-americanos 
no atual contexto e possui como 
tema central: Liberalismo e 
Protecionismo em um Cenário 
Global de Incertezas. Vai até o dia 
9/11. 

9 

JORNADA INOVAMACK 

9 horas 

Salas de empree
ndedorismo do 

prédio 6 
- campus  

Higienópolis 

CIT (11) 2114-8074 

A Jornada Inovamack é um evento 
que promove e dissemina a cultura 
empreendedora de projetos e ideias 
inovadoras e se dividirá em três 
focos principais: startups e 
negócios, pesquisa aplicada e 
empreendedorismo e educação 
transformadora, com 
apresentação de projetos, mesas 
temáticas, desafios para alunos 
mackenzistas e empreendedores 
vinculados ao 
"Ecossistema de Inovação e 
Empreendedorismo". O evento 
também ocorrerá nos dias 10 e 
11 de novembro. 

  



10 

EMPREENDEDORISMO E 
DIREITO: O QUE 
FAZER DEPOIS DE CONCLUIR 
MEU CURSO DE DIREITO 

9h30 

Auditório 
Benedicto 

Novaes Garcez 
- campus  

Higienópolis 

FDIR (11) 2766-7170 

O evento tem por objetivo refletir 
sobre as inovações tecnológicas e 
suas repercussões no ambiente da 
operação em direito com destaque 
para a discussão sobre as 
competências necessárias para a 
atuação em carreiras jurídicas 
atuais e emergentes. Também 
analisará as 
oportunidades de atuação no 
ecossistema empreendedor das 
lawtechs e legaltechs. 

10 

II CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO 
EM 
TRANSTORNOS DE APRENDIZAG
EM 

13 horas 

Auditório Ruy 
Barbosa e 

Auditório Escola 
Americana 
- campus  

Higienópolis 

CCBS 

 

O evento será realizado em parceria 
com a Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e a Associação 
Brasileira de Dislexia - Brasil e a 
Qualconsoante Lda - Portugal. 
Pretende-se que este seja a 
continuidade do primeiro evento já 
realizado na UPM e que reúna 
profissionais da área, não só do 
Brasil como também de Portugal na 
perspectiva da 
troca de conhecimento e saberes tão 
importantes para a educação e 
saúde dos dois países. O evento 
ocorrerá até o dia 12/11. 

   (11) 2766-
7482 

10 

PRÊMIO MACKENZIE JOVEM 
EMPREENDEDORISMO 

17 horas Teams CCSA 

 

Evento de premiação para os 
projetos vencedores, ligados ao 
empreendedorismo, elaborados 
pelos alunos do Centro Paula Souza, 
orientados por seus professores.  Os 
prêmios são oferecidos pela 
Fundação Estudar, por 
meio de cursos gratuitos. O link será 
disponibilizado posteriormente 
pelo CCSA. 

 (11) 2114-8246 



10 

INAUGURAÇÃO DA 
INCUBADORA DE EMPRESAS 
MACKENZIE 

18h30 

Prédio 48  
sala 305 

campus 
Higienópolis 

CIT (11) 2114-8074 
Inauguração das novas instalações 
da Incubadora de Empresas 
Mackenzie. 

11 

DIREITO, TEXTO E CONTEXTO: A 
INFLUÊNCIA DAS TEORIAS 
ALEMÃS 

17 horas Teams CCT (19) 3211-4154 

Mesa-redonda de caráter 
internacional e interdisciplinar, que 
mostrará uma análise com os 
pesquisadores do GPDIT, 
dialogando com as áreas do: Direito, 
Administração e a Ciência de dados. 
A mesa será composta pela Dra. 
Francesca Columbu e Dra. Ana 
Raquel M. Prado Menezes. O link 
será disponibilizado 
posteriormente pelo CCT. 

17 

I ENCONTRO MACKENZIE SOBRE 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

15 horas 

Prédio 45 –  
6º andar 
campus  

Higienópolis 

CCSA (11) 2114-8246 

Com o objetivo de analisar a forma 
como a educação financeira 
trabalhada na ótica da atividade 
transformadora pode ser aplicada 
na universidade, com diferentes 
perfis acadêmicos, o encontro 
apresentará conceitos e técnicas 
que não são usuais aos 
colaboradores e se enquadra como 
atividade no projeto 
extensionista de Educação 
Financeira. 

17 

MERCADO DE ENERGIA SOLAR 
NO BRASIL: PERSPECTIVAS E 
OPORTUNIDADES 

19 horas 

Auditório 
Reverendo 

Wilson de Souza 
Lopes - campus  

Higienópolis 

CCSA (11) 2766-7412 

Atividade do programa de Mestrado 
Profissional em Administração 
do Desenvolvimento de Negócios 
com a participação do Rodolfo 
Meyer, CEO da Portal Solar, que virá 
apresentar dados sobre o avanço do 
mercado de energia solar e como a 
empresa tem se posicionado para 
aproveitar as 
oportunidades decorrentes desse 
avanço. 
Link: encurtador.com.br/hvFX7 



19 

I JORNADA DA PÓS EM 
PSICOPEDAGOGIA 

9h30 

Auditório 
Reverendo 

Wilson de Souza 
Lopes - campus  

Higienópolis 

CCBS (11) 2766-7482 

O curso de especialização em 
Psicopedagogia da UPM realizará a 

I Jornada da Pós em Psicopedagogia 
com ciclos temáticos sobre os 
seguintes assuntos: psicopedagogia 
na interface com família, escola e 
outros especialistas, psicopedagogia 
no contexto dos efeitos da 
pandemia, uso dos jogos na 
psicopedagogia e 
dificuldades de aprendizagem: 
questões contemporâneas. 

  19 

RECITAL DO CENTRO DE MÚSICA 
BRASILEIRA 

  
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. 

         18 
horas 

Auditório Escola 
Americana 
– campus 

 Higienópolis 

PREC (11) 2114-8746 

29 

LANÇAMENTO DO LIVRO 
"SUSTENTABILIDADE EM 
PROJETOS PARA 
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMEN
TOS PRECÁRIOS NO BRASIL - 
CONTEXTOS, DIMENSÕES E 
PERSPECTIVAS 18 horas 

Saguão - prédio 
9 - campus  

Higienópolis 

FAU (11) 2114-8289 

O evento contará com palestra e 
lançamento do livro, mencionado no 
título, com as organizadoras da 
obra: Profa. Dra. Angelica Benatti 
Alvim e Profa. Dra. Viviane 
Manzione Rúbio. 

30 

5º SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
"A ERA BIM" 

8 horas 

Auditório Ruy 
Barbosa 

- campus  
Higienópolis 

FAU (11) 2114-8289 

A Era BIM é um evento anual 
promovido em parceria com o 
Sindicato das 
Empresas de Arquitetura e 
Engenharia, sobre o Estado da Arte 
do BIM – Building Information 
Modeling no Brasil e no exterior, 
composto por palestras, workshops 
e oficinas. 



30 

XXXII 
WORKSHOP DE MEDICAMENTOS 
- IX MACK INOVA 
MEDICAMENTOS 

9 horas 

Vão livre do 
MackGraphe e 
auditório João 

Calvino 
- campus  

Higienópolis 

CCBS (11) 2766-7482 

O evento é uma atividade integrada 
das disciplinas do 6º semestre do 
curso de farmácia e aberto ao 
público externo. Os alunos 
apresentam o 
relato de desenvolvimento de um 
medicamento alopático inovador, 
por meio da elaboração de artigo 
científico, apresentação oral 
e debate a questões pertinentes. São 
abordados aspectos relacionados 
pelas disciplinas participantes e as 
atividades são previamente 
elaboradas ao longo do semestre 
nas disciplinas de Práticas na 
Indústria Farmacêutica e 
Tecnologia Farmacêutica. 

 


