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WEBINAR DA ARQUITETURA PARA ALUNOS 
DO ENSINO MÉDIO 

14 horas 
Canal do 

YouTube FAU 
Mackenzie 

FAU (11) 2114-8289 
Webinar dedicado aos vestibulandos do curso 
de Arquitetura e Urbanismo, onde professores 
e alunos irão sanar dúvidas, passar 
conhecimento sobre a área, apresentar o curso. 
Transmissão: http://bit.ly/FAUMackenzie 
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INOVAMACK WORKSHOP DE ALIMENTOS - 
CURSO DE FARMÁCIA 

14 horas Zoom CCBS (11) 2114-8563 

Os alunos que fazem as disciplinas de Ciência 
dos Alimentos 2 e Práticas em Tecnologia de 
Alimentos apresentam os trabalhos 
desenvolvidos durante o curso: alimentos 
saudáveis industrializados desenvolvidos por 
eles. Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pelo CCBS. 
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WEBINAR DA ARQUITETURA PARA ALUNOS 
DO ENSINO MÉDIO 

18h15 
Canal do 

YouTube FAU 
Mackenzie 

FAU (11) 2114-8289 
Webinar dedicado aos vestibulandos do curso 
de Design, onde professores e alunos irão sanar 
dúvidas, passar conhecimento sobre a área, 
apresentar o curso. 
Transmissão: http://bit.ly/FAUMackenzie  
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VOLTA AO MUNDO EM 13 ESCOLAS 

18h30 A definir CCBS (11) 2114-8563 

Roda de conversa com André Gravatá, co-autor 
do Livro “Volta ao Mundo em 13 escolas”, 
trabalhado ao longo do semestre na disciplina 
de Psicologia Escolar e Educacional. 
Transmissão:  o link será disponibilizado 
posteriormente pelo CCBS. 

http://bit.ly/FAUMackenzie
http://bit.ly/FAUMackenzie


2 

WEBINAR INOVAMACK - INOVAÇÃO ABERTA E 
INVESTIMENTOS EM STARTAUPS: 
APRENDIZADOS DO VALE DO SILÍCIO 

17 horas Webex CIT (11) 2114-8074 

Este evento terá como convidado o 
empreendedor Paulo Padula, onde serão 
discutidos Plug And Play, a maior plataforma de 
inovação, e o venture capital mais ativo do 
mundo em 2020, de acordo com o Pitchbook. 
Desde sua origem, nos anos 90, vem 
acelerando e apoiando startups e apoiando 
startups, como Rappi, PayPal, Dropbox, em 
seus 38 escritórios ao redor do 
mundo. Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pela CIT. 
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PROJETO & PROSA COM ALDO URBINATI DO 
ESTÚDIO TUPI 

17h30 
Canal do 

YouTube FAU 
Mackenzie 

FAU (11) 2114-8289 

Este evento possui o objetivo de apresentar 
projetos de Arquitetura e Urbanismo à 
comunidade de estudantes, arquitetos, 
urbanistas mackenzistas, por meio dos autores 
e professores da FAU-Mackenzie em uma 
conversa franca e despojada e terá como tema 
“TUPI THESSAUROS ou ode sobre uma urna 
brasileira: seminário 1 Santos=Dumont”. 
Transmissão: http://bit.ly/FAUMackenzie 
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A EDUCAÇÃO ESTÉTICA E SUAS IMPLICAÇÕES 
NAS PRÁTICAS PSICOSSOCIAIS 

18h30 Google Meet CCBS (11) 2114-8563 
Essa discussão tem o foco de debater a 
Educação Estética, suas possibilidades, limites e 
ressonâncias nos campos de atuação da 
Psicologia. Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente pelo CCBS. 

4 

DOCÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE: 
CENÁRIOS E DESAFIOS 

14 horas Teams CEFT (11) 2114-8345 

Encontro quinzenal da linha de pesquisa para 
debate e estudo de textos e pesquisas em 
andamento e terá como o tema "As múltiplas 
linguagens e o processo de formação do 
professor de educação infantil". Os palestrantes 
convidados são: profa. dra. Maria de Fátima 
Ramos de Andrade e Kezia Costa de Oliveira 
Rocha Carvalho. Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente pelo PPGEAHC. 

7 
II SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
BRASIL/ALEMANHA 

14 horas Zoom CEFT (11) 2114-8345 

http://bit.ly/FAUMackenzie


Este evento tem como objetivo o 
compartilhamento teórico e metodológico 
trabalhado no estudo de caso do CEU 
BUTANTÃ, além de aprofundar as pesquisas 
sobre a comunidade do entorno se apropriar 
do complexo arquitetônico em seu cotidiano 
inserido no espaço social. Também irá 
apresentar à comunidade acadêmica a pesquisa 
sob o prisma interdisciplinar e um olhar 
internacional (Alemanha-Brasil). Terá como 
palestrante Axel-Fuller Mancini, da Alanus 
University (Alemanha). 
Transmissão: https://zoom.us/j/99836441134 

8 

 
COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PODE 
AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA 
COVID-19 

18h30 
Canal da TV 

Mackenzie no 
YouTube 

CFP (11) 2114-8944 

O evento faz parte das ações da Coordenadoria 
de Fomento à Pesquisa para promover o "Ano 
da Pesquisa na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie", e contará com a Profa. Dra. 
Alexandra Aparecida de Souza e o Prof. Dr. 
Danilo Candido de Almeida, como palestrantes. 
Transmissão: https://www.youtube.com/chann
el/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw 
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PROJETO & PROSA COM ALDO URBINATI DO 
ESTÚDIO TUPI 

17h30 
Canal do 

YouTube FAU 
Mackenzie 

FAU (11) 2114-8289 
Nesta edição a palestra “TUPI THESSAUROS ou 
ode sobre uma urna brasileira: seminário 2 
Oscar=Niemeyer”, terá como convidado Aldo 
Urbinati, do Estudio Tupi. 
Transmissão: http://bit.ly/FAUMackenzie 
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WEBINAR – CCBS DEBATE: COVID-19 E 
VACINAS: EFICÁCIA, SEGURANÇA E 
IMPORTÂNCIA 

18 horas 

Canal do 
YouTube da 

TV Mackenzie 
e Zoom 

CCBS (11) 2114-8563 

O evento contará com a presença do médico 
imunologista Prof. Dr. João Paulo de Biaso 
Viola, Chefe da Divisão de Pesquisa 
Experimental e Translacional do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA), que discutirá com o 
público a importância das campanhas de 
vacinação contra doenças infecciosas, em 
especial, a vacinação para a COVID-19, 
destacando as principais vacinas já disponíveis 
no mercado, as que estão em fase de estudo e 
porque existe efeitos adversos relacionados a 
algumas das novas vacinas para a Covid-19. 

https://zoom.us/j/99836441134
https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
http://bit.ly/FAUMackenzie


Também discorrerá sobre a eficácia das vacinas 
nas novas variantes do vírus. 
Transmissão: https://www.youtube.com/watch
?v=YUby83B1RQc 

10 

EGRESSOS FAU MACKENZIE 

16 horas 
Canal do 

YouTube FAU 
Mackenzie 

FAU (11) 2114-8289 

Este webinar é voltado para alunos do ensino 
médio e contará com a participação de antigos 
alunos da FAU Mackenzie que trabalham com 
arquiteturas digitais. O palestrante convidado 
Rodrigo Guedes é Arquiteto e Urbanista pela 
FAU Mackenzie. 
Transmissão: http://bit.ly/FAUMackenzie 

10 

UMA ANÁLISE FÍLMICA DE DODESKA-DEN DE 
AKIRA KUROSAWA 

18h30 Google Meet CCBS (11) 2114-8563 
Será discutido sobre o viés da análise fílmica, 
suas possibilidades, limites e ressonâncias nos 
campos de atuação da Psicologia. Transmissão: 
o link será disponibilizado posteriormente pelo 
CCBS. 
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II SIMPÓSIO DE BIODIREITO BRASIL-PORTUGAL 
(FINAL DE VIDA: UMA ABORDAGEM NOS 
ÂMBITOS DO DIREITO CIVIL E 
DIREITO PENAL) 

10 horas Zoom FDir (11) 2766-7170 

O evento, em sua segunda edição, dá 
continuidade à disseminação de conhecimento 
e reflexão inter e multidisciplinares em temas 
relacionados ao biodireito. Os temas propostos 
ensejam a reflexão quanto aos dilemas e 
desafios trazidos pelo tema e a reverberação de 
seus efeitos nas mais diversas áreas da Ciência 
Jurídica. Transmissão: o link será 
posteriormente disponibilizado pela FDir. 

14 

I CONGRESSO INTERNACIONAL DIREITO E 
ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL: 
REFLEXÕES SOBRE A CHINA CONTEMPORÂNEA 

9 horas 
Canal do 
YouTube 

Conference 
FDir (11) 2766-7170 

https://www.youtube.com/watch?v=YUby83B1RQc
https://www.youtube.com/watch?v=YUby83B1RQc
http://bit.ly/FAUMackenzie


O evento busca estimular a produção 
acadêmico-científica em língua portuguesa 
sobre o tema, mediante a promoção da 
reflexão acerca da incidência, e relação, entre 
Estado, seu ferramental jurídico-institucional e 
o processo de desenvolvimento nacional chinês 
a partir do século XX, e seus desdobramentos 
para a Economia Política Internacional. 
Transmissão: https://www.youtube.com/chann
el/UCa17uAgNzy04sWZjvLslFlA 

on Law and 
IPE 

16 

PROJETO & PROSA COM ALDO URBINATI DO 
ESTÚDIO TUPI 

17h30 
Canal do 

YouTube FAU 
Mackenzie 

FAU (11) 2114-8289 
Nesta edição a palestra “TUPI THESSAUROS ou 
ode sobre uma urna brasileira: seminário 3 
Yeman=Joyce”, terá como convidado Aldo 
Urbinati, do Estúdio Tupi. 
Transmissão: http://bit.ly/FAUMackenzie 

18 

WEBINAR DE ENCERRAMENTO DOS PROJETOS 
INTEGRADORES DOS CURSOS DE ENGENHARIA 
DO CCT 

17 horas Teams CCT (19) 3211-4170 

Este evento tem por objetivo compartilhar 
experiências, informações e tecnologias 
utilizadas para o desenvolvimento dos projetos 
integradores do 1º semestre de 2021. Os 
estudantes se beneficiarão positivamente com 
esse aprendizado colaborativo e 
compartilhamento de resultados, inclusive com 
a comunidade externa. Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente CCT. 
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II SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
BRASIL/ALEMANHA 

14 horas Zoom CEFT (11) 2114-8345 

Este evento tem como objetivo o 
compartilhamento teórico e metodológico 
trabalhado no estudo de caso do CEU 
BUTANTÃ, além de aprofundar as pesquisas 
sobre a comunidade do entorno se apropriar 
do complexo arquitetônico em seu cotidiano 
inserido no espaço social. Também irá 
apresentar à comunidade acadêmica a pesquisa 
sob o prisma interdisciplinar e um olhar 
internacional (Alemanha-Brasil). Terá como 
palestrante Axel-Fuller Mancini, da Alanus 
University (Alemanha). 
Transmissão: https://zoom.us/j/99836441134 

https://www.youtube.com/channel/UCa17uAgNzy04sWZjvLslFlA
https://www.youtube.com/channel/UCa17uAgNzy04sWZjvLslFlA
http://bit.ly/FAUMackenzie
https://zoom.us/j/99836441134


23 

SEMINÁRIO FASHION LAW-MACK - "A MODA 
FEITA NO BRASIL: COMPARTILHANDO 
REGIONALISMO E CULTURA" 

10 horas A definir FDir (11) 2766-7170 

Este evento possui o objetivo de promover a 
discussão sobre Fashion Law e suas áreas, sob 
enfoque do regionalismo brasileiro e dos 
produtos "feitos no Brasil", em um processo 
referente ao localismo X globalização, no 
período de crise econômica decorrente da 
pandemia do coronavírus. Transmissão: o link 
será disponibilizado posteriormente pela FDir. 

 
  
  
 


