
 

 

 

 

 

 

 

Data Evento Horário Local Organização Contato 

1 

VIII SEMACK 

8h30 
Auditório 

Edward Lane 
CCT  (19) 3211-4154 

A semana de atividades traz 
profissionais do mercado e antigos 
alunos para discutir as múltiplas 
facetas da atuação dos engenheiros 
no mercado de trabalho atual. O 
evento acontece até o dia 02/09, 
sendo aberto a todo o público.  

1 

PROCESSOS CRIATIVOS E 
COMPETITIVOS: DESIGN-BUILD E 
OBRA ARQUITETÔNICA 

11 horas Saguão - Prédio 9 FAU (11) 2114-8289 

A professora do Departamento de 
Projetos Arquitetônicos Silvana 
Rodrigues de Oliveira, da Escola 
Técnica Superior de Arquitetura da 
Universidade de Sevilha, irá expor aos 
alunos projetos que desenvolve na 
Universidade de Sevilha, por meio de 
uma metodologia onde os estudantes 
selecionam os melhores projetos 
através de um concurso e detalham os 
melhores trabalhos, além de executar 
os protótipos. 

1 

TECNOLOGIAS DE METODOLOGIA 
CIENTÍFICA  

14 horas Moodle (BBB) CCSA (11) 2114-8597 

Treinamento por meio de ciclo de 
palestras on-lines que visam a 
formação em tecnologias para 
metodologia científica e pesquisa em 
Ciências Sociais Aplicadas. 
Ferramentas que visam contribuir 
para o conhecimento de tecnologias 
voltadas à metodologia científica e 



desenvolvimento de trabalhos sobre 
administração de empresas e outras 
ciências: Bases de Dados secundários 
fechadas; Bases de Dados secundários 
fechadas; Capital IQ; Análise 
Bibliométrica/ Revisão Sistemática; 
BIBLIOSHINY; LATEX/OVERLEAF. O 
treinamento acontecerá entre os dias 
01 a 29/09. 

1 

XXIX MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO: 
ANDARILHAR ATENTO PELOS 
TERRITÓRIOS DA EDUCAÇÃO, ARTE E 
CULTURA 

14 horas Teams CEFT (11) 2114-8710 

Essa mostra oferece a oportunidade 
de alunos dos programas 
apresentarem, compartilharem e 
discutirem temas, metodologias, 
processos de pesquisa em andamento 
e/ou seus resultados para a 
comunidade acadêmica e a sociedade.                                                 
Link: l1nq.com/vAtEt 

1 

LANÇAMENTO DO LIVRO RICHARD 
NEUTRA E O BRASIL - FERNANDA 
CRITELLI 

18h30 
Saguão - Prédio 

9 
FAU (11) 2114-8289 

Fernanda Critelli é arquiteta, mestre e 
doutora pela FAU Mackenzie. Trabalha 
na Romano Guerra Editora, onde é 
uma dos editoras, além de ser 
pesquisadora da obra de Richard 
Neutra desde a graduação, com 
iniciação científica (bolsa CNPq), 
mestrado (bolsas Capes e Fapesp), 
com período sanduíche na University 
of Texas at Austin, e doutorado bolsa 
Mackpesquisa. 

2 

VII CONCURSO DE FOTOGRAFIA E 
COMEMORAÇÃO DO DIA DO 
BIÓLOGO 

8 horas 

Vão livre do 
MackGraphe e 

sala 601 do 
prédio 45 

CCBS (11) 2766-7482 

Participarão do concurso alunos e 
antigos alunos, além dos professores 
do curso. A exposição será montada 
no térreo do prédio do Mackgraphe, 
permitindo amplo acesso à toda 
comunidade Mackenzista. Também 
contará com premiação das 
fotografias vencedoras. 

  



5 

SEMANA DO ADMINISTRADOR 

18h30 
Auditório 

Edward Lane 
CCT  (19) 3211-4154 

O evento tem por objetivo discutir a 
Responsabilidade Social Corporativa e 
o Empreendedorismo como opção de 
Carreirra com alunos e público 
externo interessado nos temas. O 
evento acontece até o dia 08/09. 

5 

VENDA E FEIRA SOLIDÁRIA 

19h20 Campus CCT CCT  (19) 3211-4154 

Por meio de uma aprendizagem 
transformadora, busca-se estreitar 
relacionamento com Stakeholders, 
mackenzistas e comunidade. O 
objetivo social da ação (doação dos 
valores aferidos) alinha-se às diretrizes 
estratégicas da UPM. O evento 
acontece até o dia 18/11. 

8 

METAVERSO E FASHION LAW 

10 horas 
Auditório 

MackGraphe 
FDIR (11) 2766-7170 

Evento sobre metaverso com uma das 
mais importantes profissionais do 
setor, com atuação direta na indústria 
da moda, objeto do curso de pós-
graduação coordenado pela 
professora proponente do evento. 

8 

AULA INAUGURAL – ATUAÇÃO EM 
GASTRONOMIA: 
COMPROMETIMENTO E 
PROFISSIONALISMO 

18h30 Auditório RW CCBS (11) 2766-7482 
Aula inaugural em modelo presencial 
com o convidado o Chef Rodrigo 
Oliveira do restaurante Mocotó e terá 
como tema "Atuação em 
Gastronomia: Comprometimento e 
Profissionalismo". 

8 

CRESCIMENTO DO MERCADO PET NO 
BRASIL E ESTRATÉGIAS DA EMPRESA 
PETZ 

19 horas Teams MPADN (11) 2114-7412 

Atividade Programada Obrigatória do 
Mestrado Profissional em 
Administração do Desenvolvimento de 
Negócios, com a participação do Sr. 
Cristiano Ribeiro, Gerente Comercial 
Sênior do Grupo Petz, que virá 
apresentar dados sobre o avanço do 
mercado pet e como a empresa tem 
se posicionado para aproveitar as 



oportunidades decorrentes desse 
avanço.                    Link: 
encurtador.com.br/vwHX8 

9 

RECEPÇÃO ALUNOS ETEC PIRACICABA 

8 horas Campus CCT CCT  (19) 3211-4154 
O evento tem como objetivo 
comemorar o Dia do Administrador e 
trazer a comunidade para conhecer o 
campus. 

9 

FASHION LAW E INOVAÇÃO 

10 horas 
Auditório João 

Calvino 
FDIR (11) 2766-7170 

Sessão interativa inspirada na 
Aprendizagem Ativa no Ensino 
Superior, envolvendo evidências, 
contextos e princípios sobre o tema 
“Fashion law e Inovação”. 

9 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E 
QUESTÕES SOCIAIS BRASILEIRAS 

18h30 Google Meet CCBS (11) 2766-7482 

O evento visa apresentar um olhar 
crítico da "Análise do 
Comportamento" para fenômenos 
sociais brasileiros como o racismo e a 
coerção social institucionalizada. Link: 
bit.ly/liveanalisecomportamento 

12 

35º SEMANA DE RECRUTAMENTO 

8 horas 

MackGraphe 
e Auditório 

Escola 
Americana 

CCSA (11) 2114-8246 

De 12 a 14/09/2022, das 08h às 22h, 
acontecerá a 35ª edição da Semana de 
Recrutamento. Neste ano, o evento 
retorna em sua modalidade presencial 
com stands, palestras e oficinas e 
possui a finalidade de promover a 
prospecção de estágios para alunos 
universitários do Mackenzie e outras 
IES por meio do contato com 
empresas parceiras. 

  



12 

INTRODUÇÃO À AUTOMAÇÃO 
ROBÓTICA DE PROCESSO PARA 
ESTUDANTES 

14 horas Laboratórios CCT  (19) 3211-4154 

É necessário acompanhar e estar 
antenado às mudanças cotidianas 
causadas pela digitalização e a 
robotização dos processos. Afinal, 
aprender a programar computadores 
pode agregar habilidades técnicas que 
contribuirão para sua qualificação 
frente a um competitivo mercado de 
trabalho, cada vez mais digital e 
tecnológico. O evento acontece até o 
dia 19/09. 

12 

SEMANA DO MERCADO FINANCEIRO 
E POLÍTICA 

18 horas 
Auditório 

MackGraphe 
CCSA (11) 2114-8246 

O evento promoverá o contato dos 
alunos do Mackenzie interessados nas 
áreas de finanças e mercado 
financeiro com profissionais do meio 
na apresentação do cenário político-
econômico do Brasil e os impactos 
sobre as decisões de investimento por 
parte das pessoas e das oportunidades 
de carreira, destacando riscos e 
oportunidades. O evento acontecerá 
até o dia 14/09. 

13 

VIII ENCONTRO E III SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL DE BIOÉTICA DA 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 
MACKENZIE 

19 horas 
Auditório 
Benedicto 

Novaes Garcez 
CEFT (11) 2114-8754 

Trata-se de uma iniciativa a ser 
desenvolvida por profissionais 
envolvidos com atividades de ensino e 
pesquisa, integrantes do Grupo de 
Pesquisa em Ética e Bioética 
(GEPEB/CNPq/UPM). Fundamentado 
em uma perspectiva interdisciplinar, o 
grupo encontra-se vinculado ao CEFT, 
mais especificamente ao programa de 
Pós-Graduação em Educação, Arte e 
História da Cultura e ao curso de 
Filosofia. A proposta abrange áreas 
prioritárias do Edital Mackpesquisa 
2021, e ocorrerá até o dia 17/9. 



13 

AULA MAGNA DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA 
E URBANISMO E ABERTURA DO 
WORKSHOP INTERNACIONAL: 
CIDADES, INFRAESTRUTURAS E 
ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS DO 
CLIMA 

19 horas 
Auditório Escola 

Americana 
FAU (11) 2114-8289 

O evento terá como convidado o Dr. 
José Antônio Marengo Orsini, 
pesquisador titular e coordenador 
geral de Pesquisa e Desenvolvimento 
no Centro Nacional de Monitoramento 
e Alertas de Desastres Naturais, ligado 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, onde trabalha com eventos 
extremos, desastres naturais e 
redução de risco aos desastres. É 
professor na pós graduação do INPE. É 
membro de vários painéis 
internacionais das Nações Unidas e 
membro de grupos de trabalho no 
Brasil e no exterior sobre mudanças de 
clima, e mudanças globais. 
Atualmente é membro do Comitê 
Científico do Painel Brasileiro de 
Mudanças Climáticas, e  Membro 
Titular da Academia Brasileira de 
Ciências, da Academia de Ciências do 
Estado de São Paulo, e da The World 
Academy of Sciences (TWAS).  

14 

AULA INAUGURAL DO CURSO DE 
NUTRIÇÃO 

07h30 
Auditório Escola 

Americana 
CCBS (11) 2766-7482 

A Aula Inaugural do curso é uma 
forma de acolher e recepcionar os 
alunos ingressantes no curso de 
Nutrição, apresentando as atividades 
específicas do curso e trazendo um 
profissional da área, com experiência 
na área de Nutrição e Alimentos, com 
ênfase em Saúde Coletiva. Ao término 
da palestra, será realizada a 
premiação dos alunos participantes do 
Workshop de Alimentos do 1º 
semestre de 2022. 

  



14 

FEIRA DE ESTÁGIOS 

8h30 Campus CCT CCT  (19) 3211-4154 

O evento contará com palestras, que 
também serão abertas a público 
externo, além dos stands para 
cadastramento dos alunos e exposição 
de materiais, além das entregas de 
brindes. 

14 

WORKSHOP INTERNACIONAL: 
CIDADES, INFRAESTRUTURAS E 
ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS DO 
CLIMA 

18h30 
Sala de 

videoconferência 
- prédio 9 

FAU (11) 2114-8289 

Realização de workshop da pesquisa 
“Cidades, Infraestruturas e Adaptação 
às Mudanças do Clima”, que reunirá 
pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros para analisar e discutir 
planos e projetos de adaptação e 
resiliência sobre diferentes situações 
urbanas selecionadas na região 
metropolitana de São Paulo. O evento 
acontece até o dia 16/09. 

15 

AULA MAGNA DA GRADUAÇÃO 

8 horas 
Canal da TV 
Mackenzie 

PRGA (11) 2114-8995 

No dia 15/09, será realizada a 
abertura da Aula Magna de Graduação 
dos cursos presenciais e EaD da UPM. 
Teremos a presença virtual do Prof. 
Dr. Henrik Totterman, da Universidade 
de Harvard, para palestrar aos nossos 
alunos da sobre Criatividade, Inovação 
e Empreendedorismo. Após a sua 
apresentação, faremos a premiação 
presencial aos alunos dos melhores 
projetos empreendedores do primeiro 
semestre de 2022, que foram eleitos 
por uma comissão de professores.  

17 

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO 

10 horas Teams FDIR (11) 2766-7170 

Trata-se de evento on-line destinado 
aos alunos da Faculdade de Direito e 
ao público externo, especialmente à 
comunidade jurídica, no qual serão 
abordados aspectos relevantes e 
atuais sobre Biodireito, Bioética, 
Biopolítica, Filosofia e Direitos 
Humanos. Link:  



17 

RECITAL DO CENTRO DE MÚSICA 
BRASILEIRA 

18 horas 
Auditório Escola 

Americana  
PREC (11) 2114-8746 

Evento integrante das 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. 

19 

SEMANA INTERNACIONAL 
MACKENZIE 

10 horas 
Zoom e campus 

Higienópolis 
COI (11) 2766-7038 

Em sua segunda edição, a Semana 
Internacional Mackenzie possui o 
objetivo de fomentar a 
internacionalização na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, por meio de 
palestras sobre intercâmbio, 
competências interculturais, pesquisa 
internacional, entre outros temas. O 
evento vai até o dia 23/9.    Confira a 
programação 
https://www.even3.com.br/upm2022/ 

20 

INTERFACES DA CULTURA 

10 horas 
Saguão da FAU 

(Prédio 09) 

PREC, 
Gabinete da 

Reitoria e 
Editora 

Mackenzie 

(11) 2114-8774 

Feira de cultura (apresentações 
musicais e conversas com autores), 
além da venda de livros com a 
presença da Editora Mackenzie e 
apoio de sua distribuidora a Livraria 
Martins Fontes. Espaço de interação, 
diálogo e divulgação sociocultural e 
científica no campus. A feira se 
estende até o dia 22/09. 

  



21 

COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO 
DE 50 ANOS DO CURSO DESIGN 
MACKENZIE 

19 horas 
Auditório 
Benedicto 

Novaes Garcez 
FAU (11) 2114-8289 

O curso de Design da UPM com 50 
anos de existência é considerado um 
dos mais tradicionais da cidade de São 
Paulo. Ele acompanhou as 
transformações socioeconômicas e 
culturais da cidade e do país. Devido à 
sua diversidade de conhecimento, 
corroborada pelo seu corpo docente 
com áreas afins, como artes plásticas, 
arquitetura e comunicação, foi 
possível nutrir um ensino que 
contribuiu para a disseminação da 
cultura do design. Haverá palestras e 
exposições em comemoração à data. 
As comemorações se estendem até o 
dia 23/09. 

22 

COMEMORAÇÃO DO DIA 
INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO 

9 horas 
Praça ao lado do 
Serviço Médico 

CCBS (11) 2766-7482 

Comemoração do dia Internacional do 
Farmacêutico com apresentação de 
algumas das áreas de atuação 
profissional, tendo em vista a 
realização dos serviços farmacêuticos, 
verificação da pressão arterial e 
determinação da glicemia capilar 
atendendo a RDC 44/09 da ANVISA.  

22 

INGREDIENTES INDÍGENAS DO 
EXTREMO NORTE DO BRASIL 

15 horas 
Laboratório do 

prédio 38 
CCBS (11) 2766-7482 

Palestra sobre a cultura e gastronomia 
da região Amazônica ministrada pela 
Chef Denise Rohnelt, especialista em 
cozinha Brasileira e ingredientes da 
Cultura alimentar indígena. 

24 

MACKENZIE DAY 

10 horas 
Campus 

Higienópolis 
PREC/ SUCOM (11) 2766-7855 

Será realizada mais uma edição do 
Mackenzie 
Day, tradicional evento do Mackenzie 
que reúne grande público no campus 
Higienópolis para diversas atividades 
na Universidade Presbiteriana 



Mackenzie, iniciando o primeiro dia de 
inscrição do vestibular 2023/1º. 

26 

3RD INTERNACIONAL WORKSHOP 
WASTE 2 ENERGY – BIOENERGY AND 
BIO-PRODUCTS PARA CIRCULAR 
ECONOMY TRANSITION 

9 horas 
Auditório 

Edward Lane 
CCT  (19) 3211-4154 

The development of a new 
management system based on 
anaerobic digestion could be a 
sustainable model to contribute to the 
development of the agriculture and 
food sector by decreasing the wastes 
generated and reducing the 
greenhouse gas emissions by 
producing renewable resources and 
marketable products, reaching the 
goals of the circular economy. 

26 

EVENTO DE PREMIAÇÕES DO CURSO 
DE FARMÁCIA 

18h30 Auditório RW 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. 

29 

PROCHILD COLAB: LABORATÓRIO 
COLABORATIVO PARA O COMBATE À 
POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL NA 
INFÂNCIA 

14 horas A definir CCBS (11) 2766-7482 

O ProChild CoLAB é um laboratório 
colaborativo que tem como missão 
desenvolver uma estratégia no 
combate à pobreza e à exclusão social 
na infância em Portugal, enquadrada 
em uma abordagem científica 
transdisciplinar, diversificada e 
integrada, para promover o bem-estar 
e os direitos das crianças e contribuir 
ativamente para políticas públicas 
baseadas em evidência científica. 

  



29 

XLVIII TORNEIO MAC-NAV 

7h30 
Campus 

Higienópolis 
PREC (11) 2766-7963 

A Universidade Presbiteriana 
Mackenzie terá 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.  

 

 

 

 


