Data
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Horário

Local

Organização

Contato

EE

(11) 2114-8552

CCBS

(11) 2114-8142

CEFT

(11) 2114-8613

SEMINÁRIOS DA ENGENHARIA- AMAZÔNIA: UM
SATÉLITE BRASILEIRO DO PROJETO AO LANÇAMENTO

5

5

Nesta apresentação serão abordados diversos aspectos
e desafios enfrentados por esse programa, desde a fase
de projeto até o lançamento do Amazônia 1.
Além dos ganhos inerentes ao objetivo final da missão,
serão mostrados os ganhos tecnológicos associados,
Canal da Escola
principalmente à Plataforma Multi Missão. Com a
16 horas de Engenharia
validação em voo do Amazônia 1/PMM, o Brasil
no YouTube
consolida os conhecimentos no ciclo completo de
desenvolvimento de satélites estabilizados em três
eixos e complexos. Além disso, as indústrias
participantes do projeto, terão seus produtos no mais
alto nível de maturidade, gerando empregos e retorno
financeiro provenientes da comercialização de
produtos de alto valor agregado.
Transmissão: https://cutt.ly/Hz0gpxE
DA DOCÊNCIA AO DELIVERY DE COMFORT FOOD SURPRESAS DE UMA PANDEMIA - PHIROZA
GASTRONOMIA
O evento tem como proposta a ação extensionista que
Canal da
articula o ensino e a pesquisa a partir das demandas da
Gastronomia
sociedade, buscando o comprometimento da
18h30
Mackenzie no
comunidade acadêmica, unindo ações de cidadania,
responsabilidade social e ambiental, entre outras,
YouTube
desenvolvidas ao longo do curso, assim como o espírito
empreendedor dos alunos.
Transmissão: https://www.youtube.com/watch?v=cNJB
9TTyqc8
CAMINHOS E DESCAMINHOS: DIÁLOGOS ENTRE
TEOLOGIA, HISTÓRIA E FILOSOFIA

6

Nesta edição que terá como tema "Religião e filosofia
política", o evento pretende explorar de forma
interdisciplinar temas relevantes nas áreas de teologia,
filosofia e história.
19h20
Transmissão: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjkyMzQ3OWUtMDNjZC00YzJmL
WFiMGMtNjNlMDg4MjhhZjJl%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%2251da9440-4e5e-47b3-8e5c4817f6f43c04%22%2c%22Oid%22%3a%22af33131b6a9a-46f1-9e31-5f01a0a18593%22%7d

Teams

DIA DO JORNALISTA

7

Abertura das comemorações em referência ao "Dia do
Jornalista", com palestras de antigos alunos do curso
9 horas
de jornalismo da UPM. A primeira mesa terá como
tema "Cobertura jornalística na pandemia".
Transmissão: https://www.youtube.com/c/TvMackenzi
e/videos

Canal da TV
Mackenzie no
YouTube

CCL

(11) 2766- 7246

Zoom

EE

(11) 2114-8552

17h30

Zoom

EE

(11) 2114-8552

17h30

Zoom

EE

(11) 2114-8552

17 horas

Canal da FAU
no YouTube

FAU

(11) 2114-8289

Zoom

CCBS

(11) 2114-8142

EE

(11) 2114-8552

ATIVIDADES AEROESPACIAS E IMPLICAÇÕES NA
ENGENHARIA
7

Este evento tem por objetivo informar e motivar
nossos acadêmicos para essa ciência pluriprofissional, 17 horas
principalmente tendo em vista a necessidade do
mercado.
Transmissão: https://zoom.us/j/97935428521#success
VISÕES DE MERCADO DA ENGENHARIA ELÉTRICA

7

8

Abrangendo as duas modalidades do curso de
graduação em Engenharia Elétrica da UPM, sendo elas
“Eletrônica, Automação e Telecomunicações” e
“Sistemas de Potência, Energia e Automação”, este
evento tem como objetivo levar ao conhecimento dos
alunos as experiências profissionais de engenheiros
atuantes no mercado de trabalho, a exemplo dos
convidados: Jayro Navarro Jr, Diretor de
Telecomunicações da Intel do Brasil e Fillipe Soares,
Diretor Técnico da Associação Brasileira de Grandes
Consumidores de Energia - ABRACE.
Transmissão: https://zoom.us/j/93050296158
CONHEÇA AS LIGAS ACADÊMICAS DA ESCOLA DE
ENGENHARIA
Esta live possui o objetivo de apresentar as Ligas da
Escola de Engenharia, bem como oportunidades aos
alunos de ingressarem.
Transmissão: https://zoom.us/j/96808998318
MEU ENCONTRO VILANOVA ARTIGAS

9

Este evento tem por objetivo recuperar a história, sua
posição política e importância para a concepção
arquitetônica à sua época, além de discutir os reflexos
nos dias de hoje do arquiteto e urbanista João Batista
Vilanova Artigas. Convidados: Prof Dr. Francisco Lucio
Mario Petracco (UPM) e a historiadora Rosa Camargo
Artigas (Instituto Virginia e Vilanova Artigas - IVVA).
Transmissão: http://bit.ly/FAUMackenzie
EVENTO DE PREMIAÇÕES DO CURSO DE FARMÁCIA

9

Evento com o objetivo de reconhecimento ao empenho 18h30
e dedicação dos alunos no desenvolvimento de suas
atividades acadêmicas. Transmissão: o link será
disponibilizado posteriormente pelo CCBS.

9

COMEMORAÇÃO: 50 ANOS DO CURSO DE QUÍMICA

Canal da Escola
21 horas de Engenharia
no YouTube

Evento comemorativo e terá como palestrante o Dr.
Rodrigo Villegas Salvatierra abordando o tema:
"Nanomateriais em Baterias Recarregáveis de Lítio e
Enxofre".
Transmissão: https://www.youtube.com/channel/UCN
wLl4VwW70chbltWQxQLFw/featured
ARCÁDIA 2021: O DIREITO FRENTE AO MEIO
AMBIENTE E AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

12

O evento se dará por meio de uma semana de
palestras/ciclo de debates sobre o meio ambiente e o
desenvolvimento sustentável, trazendo grandes nomes
da esfera do direito ambiental e da economia,
proporcionando aos alunos maior contato com o tema
do desenvolvimento sustentável, visando suscitar a
reflexão dos discentes quanto ao cenário global pelo
qual passamos e, principalmente, gerar o espírito
crítico e analítico a todos. Transmissão: o link será
disponibilizado posteriormente pelo CCT.

16h30

Webex

CCT

(19) 3211-4127

19 horas

Canal da
PPGAU no
YouTube

FAU

(11) 2114-8289

instagram do
Curso de
Fisioterapia @fisio.mack

CCBS

(11) 2114-8142

Zoom

Reitoria/Editora
Mackenzie

(11) 2114-8774

CCL

(11) 2766- 7246

AULA MAGNA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARQUITETURA E URBANISMO
12

Esta aula magna terá como tema "Arquitetura e
urbanismo frente aos desafios emergentes da póspandemia", sendo proferida pelo professor Roberto
Righi. Transmissão: http://bit.ly/PPGAU-FAUMack
FISIOTERAPIA MACKENZIE PELO MUNDO

13

13

13

O evento oferece um conteúdo atualizado no contexto
de construção de carreira e dos desafios da atuação em
diferentes países. Será transmitido em tempo real pela 11 horas
página do curso no Facebook, podendo ser acessado
por um maior número de acadêmicos e profissionais da
comunidade externa. Transmissão:
https://www.instagram.com/fisio.mack/
LANÇAMENTO DE LIVROS SOBRE REINCLUSÃO SOCIAL
DE RESIDENTES DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO
A Reitoria, em parceria com a editora Mackenzie, e
dando início às comemorações dos 69 anos da UPM,
lança dois livros em que apresentam modelo de
indicadores e proposta pedagógica com enfoque na
reinserção do indivíduo e sua consequente educação.
Transmissão: https://zoom.us/j/97577893064

17 horas

ENCONTRO DOS COORDENADORES DE JORNALISMO
DE SÃO PAULO
O jornalismo tem passado por transformações
profundas nos últimos anos. Para discutir esse processo
e suas influências no ensino superior, a UPM convidou
quatro coordenadores de curso das seguintes
Canal da TV
instituições: Cásper Líbero, ECA-USP, ESPM e PUC-SP, 18 horas Mackenzie no
além do próprio Mackenzie. Em conjunto com a PróYouTube
Reitora de Graduação da UPM, Profª. Drª. Janette
Brunstein, e com o Diretor do CCL, prof. Dr. Marcos
Nepomuceno Duarte, os cinco profissionais debaterão
tópicos como a formação em jornalismo, as Diretrizes
Curriculares Nacionais, as novas possibilidades do
mercado de trabalho e o ensino durante a pandemia.

Transmissão: https://www.youtube.com/c/TvMackenzi
e/videos

HISTÓRIA NATURAL AO MEIO-DIA
15

O encontro ocorre como ação extensionista, pois trata- 12 horas
se de projeto que busca contribuir para o
desenvolvimento da sociedade. Transmissão: o link
será disponibilizado posteriormente pelo CCBS.

Zoom

CCBS

(11) 2114-8142

Canal do
YouTube da
Psicologia

CCBS

(11) 2114-8142

Zoom

CCBS

(11) 2114-8142

Teams

EE

(11) 2114-8552

Zoom

CCBS

(11) 2114-8142

EXPLORE SEU POTENCIAL
15

Este evento foi concebido em função da demanda dos
alunos por conhecimento relacionados à atividades de 19 horas
extensão, pesquisa e internacionalização na UPM.
Transmissão: https://www.youtube.com/channel/UCm
JFG1dKUNv4Kb7W_Q8igvA
GRUPO DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA
HIPERTENSOS

16

16

20

Este encontro possibilitará que os participantes do
grupo de hipertensos, recebam orientações de
qualidade, tenham
uma participação ativa nos encontros, e possam
praticar a alimentação adequada e saudável,
14 horas
resultando em
promoção da saúde e prevenção/ tratamento da
hipertensão arterial. Além disso, este evento é uma
forma de
engajamento dos alunos desde a elaboração do
conteúdo educativo até a condução das atividades nos
grupos de orientação nutricional. Transmissão: o link
será disponibilizado posteriormente pelo CCBS.
NOVOS PARADIGMAS DE PROJETOS DE MÁQUINAS
CNC NO CONTEXTO DE UMA ECONOMIA
SUSTENTÁVEL
A palestra falará sobre os novos desenvolvimentos de
máquinas de comando numérico envolvidas no
contexto de uma economia sustentável.
Transmissão: https://teams.microsoft.com/dl/launcher
/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3A175f1ef8e55b43ed860bc12b26079163%
18h30
40thread.tacv2%2F1616461478337%3Fcontext%3D%2
57b%2522Tid%2522%253a%252251da9440-4e5e47b3-8e5c4817f6f43c04%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25
22155aa15d-2d31-4b63-8d27a6dfcd3f405b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=m
eetup-join&deeplinkId=ac9567d6-fa8e-4451-97f68b40c43ef39b&directDl=true&msLaunch=true&enable
MobilePage=true&suppressPrompt=true
MOBILIDADE ACADÊMICA: INTERNACIONALIZAÇÃO
11 horas
COMO DIFERENCIAL ACADÊMICO

22

22

Este evento tem por objetivo estimular os alunos a
internacionalização, além de oferecer uma
oportunidade para complementação de sua formação
acadêmica, desenvolvimento do espírito crítico e de
uma visão mais abrangente das diferentes realidades
de outros países. Transmissão: o link será
disponibilizado posteriormente pelo CCBS.
O NUTRICIONISTA E AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E
COMPLEMENTARES: UMA VISÃO DA MEDICINA
TRADICIONAL CHINESA
O evento apresentará as características do
atendimento nutricional sob a ótica da Medicina
14h30
Tradicional Chinesa, incorporadas na atuação do
nutricionista em consultórios, ambulatórios, unidades
básicas de saúde, além de hospitais. Transmissão: o link
será disponibilizado posteriormente pelo CCBS.
PALESTRA MACKVIDA: PROMOÇÃO EM SAÚDE
MENTAL NA ATUALIDADE - DESAFIOS E
POSSIBILIDADES
Trará questões diversas relacionadas à saúde mental,
tais como a crescente depressão, ansiedade e outros
quadros psicopatológicos. Torna-se necessário, assim,
15 horas
identificar como o sofrimento psíquico se torna
evidente na atualidade e quais formas de
enfrentamento podem ser adotadas com o intuito de
reduzir estes agravos emocionais.
Transmissão: https://www.youtube.com/watch?v=xGf
MwJ6_wg8

Teams

CCBS

(11) 2114-8142

YouTube

CCBS

(11) 2114-8142

18h30

Teams

CCT

(19) 3211-4127

7h45

Zoom

FDIR

(11) 2766-7170

Webex

CCT

(19) 3211-4103

FAU

(11) 2114-8289

SUSTENTABILIDADE: O PAPEL DE CADA UM

22

O objetivo desse evento é dialogar com a sociedade
sobre a sustentabilidade em nossas atividades
cotidianas. Espera-se que a realização desse evento
possa promover uma transformação no modo de vida
atual, melhorando as perspectivas das gerações
futuras. Transmissão: o link será disponibilizado
posteriormente pelo CCT.
RISCOS E DESAFIOS NO COMBATE DA CORRUPÇÃO

24

Trata-se de simpósio realizado pelo Grupo de Estudos
sobre os riscos e desafios no combate da corrupção e
do crime organizado, cujo objetivo é contribuir para a
formação intelectual dos estudantes que tenham
interesse pelo tema. Transmissão: o link será
disponibilizado posteriormente pela Fdir.
V SEMEO: SEMANA DE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS

26

26

Tem por objetivo proporcionar oportunidades de
reflexão e debates sobre temas relevantes ao contexto
atual da administração, na perspectiva estratégica, do 9 horas
marketing, sustentabilidade, da área de finanças e
logística de operações, contribuindo para o
enriquecimento da formação acadêmica dos alunos e
convidados. Transmissão: o link será disponibilizado
posteriormente pelo CCT.
PRATA DA CASA: ENSINO, PESQUISA E PRODUÇÃO
BIBLIOGRÁFICA

18h30

Semana do Programa de pós-graduação em arquitetura
e urbanismo da UPM.
Transmissão: http://bit.ly/PPGAU-FAUMack

Canal da
PPGAU no
YouTube

SEMANA DA CONTABILIDADE 4.0 - INOVAÇÕES
TECNOLÓGICAS: APROXIMANDO A ACADEMIA DA
PROFISSÃO, CONHECIMENTO E PRÁTICA

26

26

Evento em comemoração ao dia 25 de Abril, dia do
Profissional de Contabilidade. A Semana da
Contabilidade tem como objetivo disponibilizar um
ambiente de interação e exposição aos participantes,
promovendo temas atuais da área de contabilidade,
com foco nas inovações tecnológicas, que interferem
no conhecimento e na prática contábil.
Transmissão: https://tinyurl.com/47fcut5
CAMINHOS E DESCAMINHOS: DIÁLOGOS ENTRE
TEOLOGIA, HISTÓRIA E FILOSOFIA
Nesta edição que terá como tema "Religião e filosofia
histórica", o evento pretende explorar de forma
interdisciplinar temas relevantes nas áreas de teologia,
filosofia e história. Transmissão: o link será
disponibilizado posteriormente pelo CEFT.

19 horas

Teams

CCSA

(11) 2114-8246

19h20

Teams

CEFT

(11) 2114-8613

Google Meet

CCBS

(11) 2114-8142

YouTube

CCBS

(11) 2114-8142

Zoom

EE

(11) 2114-8552

A definir

CCBS

(11) 2114-8142

ALÉM DA AULA
27

27

O evento promove a interdisciplinaridade, e nesta
11h30
edição, irá ser discutida o mito da neutralidade
científica usando como pano de fundo o filme "Homo
Sapiens 1900". Transmissão: meet.google.com/awyomez-tfz
PANORAMA E CULTURA COMPORTAMENTAL DO
CONSUMIDOR E DOS ESTABELECIMENTOS PELO
MUNDO 2020 E 2021
O evento tem como proposta a ação extensionista que
articula o ensino e a pesquisa a partir das demandas da
sociedade, buscando o comprometimento da
18h30
comunidade acadêmica, unindo ações de cidadania,
responsabilidade social e ambiental, entre outras,
desenvolvidas ao longo do curso, além de incentivar o
espírito empreendedor dos alunos.
Transmissão: https://www.youtube.com/watch?v=hffSi
BKIdII
VISÕES DE MERCADO DA ENGENHARIA ELÉTRICA

28

30

Abrangendo as duas modalidades do curso de
graduação em Engenharia Elétrica da UPM, sendo elas
“Eletrônica, Automação e Telecomunicações” e
“Sistemas de Potência, Energia e Automação”, este
evento tem como objetivo levar ao conhecimento dos
17h30
alunos as experiências profissionais de engenheiros
atuantes do mercado de trabalho, a exemplo do Marco
Francischini, diretor de vendas e operações na RemOpt
Brasil e Vitor Hugo Lazzareschi, diretor comercial
da CTG Brasil.
Transmissão: https://zoom.us/j/95845277468
WEBINÁRIO: PERFIL DO FARMACÊUTICO FRENTE À
18 horas
COVID-19

Haja vista as inúmeras atuações do profissional
farmacêutico no mercado de trabalho, fez-se
necessária a elaboração de um webinário para divulgar
aos estudantes do curso de farmácia e demais
participantes, a presença do farmacêutico em um
período pandêmico, demonstrando sua importância no
auxílio à população frente a uma pandemia.
Transmissão: o link será disponibilizado posteriormente
pelo CCBS.

