
 

Data Evento Horário Local Organização Contato  

3 

INTEGRATING PRACTICE INTO ACCOUTING 
RESEARCH 

18 horas Teams CCSA (11) 2114-8836 

 

O evento promoverá uma discussão de 
como a prática pode e deve ser integrada à 
pesquisa contábil, com vistas a torná-la 
mais relevante para a sociedade, por meio 
do compartilhamento de reflexões do Prof. 
Shivaram Rajgopal com base 
no paper publicado no journal Management 
Science. 
Transmissão: https://tinyurl.com/bv8fz4s6 

 

4 

I CONGRESSO DE DIREITOS HUMANOS E 
EMPRESAS 

9 horas Zoom FDIR (11) 2766-7170 

 

Se discutirá a temática de Direitos Humanos 
e Empresas no Brasil e no mundo, o que 
será feito a partir de quatro olhares 
distintos estudados pelo “Grupo de Estudos 
Mack DH&E: Direitos Humanos e Empresas” 
na FDIR: (i) visão sobre responsabilização 
das empresas por violações aos direitos 
humanos; (ii) temática ESG e o papel das 
corporações em sua implementação; (iii) 
Agenda 2030 e desafios para empresas e 
direitos humanos; e (iv) Os 10 anos dos 
Princípios Orientadores da ONU sobre 
Empresas e Direitos Humanos e os desafios 
futuros. Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente pela Fdir. 

 

4 

AULA MAGNA DA FACULDADE DE DIREITO 

10 horas 

Canal da TV 
Mackenzie no 

YouTube e 
portal TV 

Mackenzie 

FDIR (11) 2766-7170 

 

Aula magna de abertura do semestre letivo 
para a graduação em direito dos campi 
Higienópolis e Alphaville. O palestrante, 
Cláudio Michelon, é professor em 
Edimburgo (Escócia) e um grande teórico do 
direito. 

 

https://tinyurl.com/bv8fz4s6


Transmissão: https://www.youtube.com/ch
annel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw 

4 

WORKSHOP DE TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS 2021 

18 horas 
Canal da FCI 
no YouTube 

FCI (11) 2114-8301 

 

Palestra que terá como tema "Cultura 
digital e prática docente: ferramentas 
interativas e intencionalidade pedagógica 
no ensino de Matemática", e será proferida 
pela professora Ana Lúcia de Souza Lopes. 
Transmissão: https://www.youtube.com/w
atch?v=sZw5rFxsDSU 

 

4 

COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHO: 
QUEM VÊ PERFIL, NÃO VÊ CORAÇÃO 

18h30 Google Meet CCBS (11) 2114-8142 

 

O debate em pauta almeja sensibilizar a 
todos, alunos do curso de psicologia e 
comunidade, a respeito do isolamento e da 
exclusão social a que os desempregados são 
relegados, especialmente no período de 
pandemia. Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente pelo CCBS. 

 

4 

PALESTRA “CANETA MASSSPECPEN – 
HABILITANDO A ANÁLISE QUÍMICA E O 
DIAGNÓSTICO QUÍMICO NA PONTA DE 
SEUS DEDOS” 

21 horas 
Canal da 

Engenharia 
no YouTube 

EE (11) 2114-8552 

 

A palestrante Profa. Livia S. Eberlin é 
assistente dos departamentos de Química, 
Oncologia e Medicina Diagnóstica da 
Universidade do Texas em Austin, e 
Professora Assistente Adjunta do 
Departamento de Cirurgia do Baylor College 
of Medicine, e discursará sobre o tema 
"Caneta MassSpecPen- Habilitando a análise 
química e o diagnóstico Químico na "ponta 
de seus dedos". A palestra tratará sobre 
novas tecnologias baseadas em perfis 
moleculares que permitem a análise direta 
de tecidos vivos e diagnósticos 
extremamente necessários para orientar os 
procedimentos clínicos e melhorar os 
resultados dos pacientes. Transmissão: o 
link será disponibilizado posteriormente 
pela EE. 

 

5 

WORKSHOP DE TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS 2021 

18 horas 
Canal da FCI 
no YouTube 

FCI (11) 2114-8301 

 

Palestra que terá como tema "Tendências 
Educacionais: inovação, tecnologia e 
transformação no ensino e na 
aprendizagem ", e será ministrada pelos 
professores Fernando Luís Cazarotto 
Berlezzi, Celio Martins da Matta, André 
Martins da Matta. 
Transmissão: https://www.youtube.com/w

 

https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
https://www.youtube.com/watch?v=sZw5rFxsDSU
https://www.youtube.com/watch?v=sZw5rFxsDSU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YPMnbc2oaFA&feature=youtu.be


atch?app=desktop&v=YPMnbc2oaFA&featu
re=youtu.be 

5 

OPERAÇÕES AEROPORTUÁRIAS - A VISÃO 
DA COMPAHIA AÉREA E OPORTUNIDADES 
PARA O SETOR DE ENGENHARIA CIVIL 

21 horas Teams CCT (19) 3211-4170 

 

A universidade em seu tripé – ensino, 
pesquisa e extensão – busca promover a 
divulgação do conhecimento científico com 
a realização de palestras e seminários. Essas 
oportunidades são essenciais, pois diversos 
atores podem conhecer e dialogar sobre um 
tema específico e, nesse caso, juntos 
contribuírem para novos olhares e 
possibilidades de atuação. Transmissão: o 
link será disponibilizado pelo CCT 
posteriormente. 

 

6 

WORKSHOP DE TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS 2021 

11 horas 
Canal da FCI 
no YouTube 

FCI (11) 2114-8301 

 

Palestra que terá como tema "Data 
Analytics ", e será ministrada pelos 
professores Eduardo Yto e Danilo Maciel. 
Transmissão: https://www.youtube.com/w
atch?app=desktop&v=oz0O6IxCfcQ&feature
=youtu.be 

 

6 

PALESTRA MACKVIDA: "O IMPACTO DOS 
TRANSTORNOS ALIMENTARES EM 
UNIVERSITÁRIOS NA PANDEMIA" 

15 horas 
Canal do 

MackVida no 
YouTube 

CCBS (11) 2114-8142 

 

A necessidade dessas campanhas de 
prevenção e alerta à população justifica-se 
devido ao grande número de casos 
relacionados às consequências dessas 
doenças, bem como a falta de acesso a 
informação. Como a UPM é uma instituição 
referência nas suas ações extensionistas e 
preocupada com a saúde da população, 
justifica-se a realização de um evento 
próprio. 
Transmissão: https://www.youtube.com/w
atch?v=ajoerpdwjSk 

 

6 

COHAB CAMPINAS: ATUAÇÃO, DESAFIOS E 
O PAPEL DO ENGENHEIRO CIVIL 

17h30 Teams CCT (19) 3211-4170 

 

A universidade em seu tripé – ensino, 
pesquisa e extensão – busca promover a 
divulgação do conhecimento científico com 
a realização de palestras e seminários. Essas 
oportunidades são essenciais, pois diversos 
atores podem conhecer e dialogar sobre um 
tema específico e, nesse caso, juntos 
contribuírem para novos olhares e 
possibilidades de atuação. O link será 
disponibilizado posteriormente pelo CCT. 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YPMnbc2oaFA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YPMnbc2oaFA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oz0O6IxCfcQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oz0O6IxCfcQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oz0O6IxCfcQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ajoerpdwjSk
https://www.youtube.com/watch?v=ajoerpdwjSk


6 

WORKSHOP DE TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS 2021 

18 horas 
Canal da FCI 
no YouTube 

FCI (11) 2114-8301 

 

Palestra que terá como tema " Sobrevoando 
o Azure: uma introdução aos principais 
serviços da nuvem Microsoft", e será 
ministrada pelo professore Renato Groffe. 
Transmissão: http://bit.ly/WTT-FCI-20 

 

7 

DOCÊNCIA: CENÁRIOS E DESAFIOS - "O 
QUE PENSAM ALGUNS JOVENS SOBRE A 
EDUCAÇÃO ESCOLAR?" 

14 horas Teams CEFT (11) 2114-8345 

 

Este evento será palestrado pelo prof. Dr. 
Paulo Fraga da Silva e o Mestrando Jorge 
Luiz Travassos Campos e tem como objetivo 
oferecer visibilidade aos trabalhos e 
pesquisas dos professores da linha de 
formação do educador, além de agregar os 
alunos em torno dessas temáticas. 
Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pelo CEFT. 

 

8 

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL: 
INOVAÇÃO, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O 
DIREITO (TECNOLOGIA 5G, MERCADO, 
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E 
SOBERANIA) 

10 horas Zoom FDIR (11) 2766-7170 

 

Trata-se de evento destinado aos alunos da 
Faculdade de Direito e ao público externo, 
especialmente, à comunidade jurídica, em 
que serão abordados aspectos importantes 
de mercado, garantias constitucionais e 
papel do Estado, relacionados ao uso da 
tecnologia, incluindo a discussão quanto à 
Soberania de um Estado. Transmissão: o 
link será disponibilizado posteriormente 
pela Fdir. 

 

10 

JÚRI SIMULADO INTERATIVO 

14 horas Teams CCT (19) 3211-4109 

 

Este evento possui o objetivo de levar 
informação adequada sobre o Tribunal do 
Júri aos estudantes do ensino médio, para 
que haja disseminação dessa informação 
entre a comunidade, o que permite, em via 
reflexa, um melhor acesso à Justiça. 
Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pelo CCT. 

 

10 

LANÇAMENTO DO LIVRO "MATRIZES E 
ESQUEMAS" 

17 horas 
Canal do 

YouTube da 
TV Mackenzie 

Editora Mackenzie (11) 2766-7071 

 

Esta live será realizada entre o autor da 
obra, José Carlos Thomaz, e a profa. Dimária 
Silva e Meirelles comentando sobre o 
processo de elaboração do livro e dos 
projetos de pesquisa. 
Transmissão: https://www.youtube.com/c/
TvMackenzie/featured 

 

http://bit.ly/WTT-FCI-20
https://www.youtube.com/c/TvMackenzie/featured
https://www.youtube.com/c/TvMackenzie/featured


10 

XIX SEMANA DO CCSA - PÓS PANDEMIA 
NAS ORGANIZAÇÕES E SOCIEDADE 

17h30 Zoom CCSA (11) 2114-8246 

 

Com o tema Pós Pandemia nas organizações 
e sociedade, a 19ª edição da Semana do 
CCSA vem promover o intercâmbio de 
informações acadêmicas e o mundo dos 
negócios, trará ainda um ciclo de ações 
como webinars no período de 10 a 14 de 
maio, com o objetivo de propiciar aos 
alunos dos cursos de administração, 
contabilidade e economia a aquisição de 
conhecimentos práticos por meio de cursos 
e treinamentos oferecidos por profissionais 
do mercado, professores, bem como 
reflexões e análises sobre o cenário 
brasileiro, a partir do diálogo com líderes 
empresariais sobre modelos e tendências 
de gestão, sobre a situação econômica, 
política e cultural do país. 
Transmissão: https://www.mackenzie.br/ev
entos/universidade/2021/semana-do-ccsa. 

 

10 

HÁ RISCO DE RETROCESSO NA AGENDA 
ANTICORRUPÇÃO? 

18 horas A definir FDIR (11) 2766-7170 

 

Debates relacionados aos temas de 
pesquisa desenvolvidos no âmbito do grupo 
de pesquisa do PPGDPE – Direito Penal 
Econômico e Justiça Penal Internacional. 
Transmissão: o link será enviado 
posteriormente pela Fdir. 

 

11 

FISIOTERAPIA MACKENZIE PELO MUNDO 

11 horas 
Instagram do 

curso de 
fisioterapia 

CCBS (11) 2114-8142 

 

O evento oferece gratuitamente um 
conteúdo atualizado no contexto de 
construção de carreira e dos desafios da 
atuação em diferentes países. Será 
transmitido em tempo real pela página do 
curso no Facebook, podendo ser acessado 
por um maior número de acadêmicos e 
profissionais da comunidade externa. 
Transmissão: https://www.instagram.com/f
isio.mack/ 

 

11 

WORKSHOP DE TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS 2021 

18 horas 
Canal da FCI 
no YouTube 

FCI (11) 2114-8301 

 

Palestra que terá como tema "Carreiras e 
Estágio na FCI ", e será ministrada pela 
professora Maria Amélia Eliseo. 
Transmissão: https://www.youtube.com/w
atch?app=desktop&v=p_xVQ8ERWPQ&feat
ure=youtu.be 

 

12 
II SIMPÓSIO: DIÁLOGOS SOBRE 
FIBROMIALGIA 

8h30 CCBS (11) 2114-8142  

https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/semana-do-ccsa
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/semana-do-ccsa
https://www.instagram.com/fisio.mack/
https://www.instagram.com/fisio.mack/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p_xVQ8ERWPQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p_xVQ8ERWPQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p_xVQ8ERWPQ&feature=youtu.be


O evento oferece gratuitamente a todos os 
alunos e professores do curso de 
fisioterapia, além do público externo, um 
conteúdo técnico-científico atualizado no 
contexto do tratamento de pessoas com 
fibromialgia, atualizando conhecimentos 
sobre o tema, dando maior visibilidade ao 
paciente e auxiliando com novas 
perspectivas para o tratamento com 
fisioterapia. 
Transmissão: https://www.youtube.com/ch
annel/UC5P94L2XAKSHGTo2E49LIFg 

Canal da 
fisioterapia 
no YouTube 

 

12 

EDIÇÃO LATEX - OVERLEAF 

14 horas BBB CCSA (11) 2114-8597 

 

O evento tem por objeto a apresentação do 
padrão de edição LateX e do site Overleaf, 
para elaboração de artigos científicos. Essas 
ferramentas contribuem para a 
padronização de edição de artigos no 
padrão LateX, já exigido por periódicos 
científicos (journals) e revistas 
especializadas em pesquisa científica. 
Transmissão: https://lti.elos.vc/rooms/fe5b
885fcaa7d8d21b46cea0adc7a9ffdea2e013/
scheduled_meetings/12364/external  

 

12 

ENTRE DOCÊNCIA E PESQUISAS: 
SEMINÁRIO GPEMC e GPAP - "PESQUISAS 
ACADÊMCIAS REALIZADAS E PRÁTICA DAS 
DOCÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA" 

14h30 
Canal do 

PPGEAHC no 
YouTube 

CEFT (11) 2114-8345 

 

Os participantes dos grupos de pesquisa 
serão responsáveis pelas palestras que 
possuem o objetivo de fortalecer a relação 
entre ensino, pesquisa, e extensão – tidos 
como indissociáveis – vinculando-se à 
sociedade e seus diferentes setores, diluir 
as fronteiras entre o conhecimento 
acadêmico hegemônico com perspectivas 
que partem da troca de saberes com 
instituições da Educação Básica e 
Universidades, compartilhar pesquisas 
acadêmicas realizadas e práticas da 
docência em tempos de pandemia, 
possibilitando o intercâmbio de 
conhecimentos entre comunidade 
acadêmica e a sociedade, entre outros. 
Transmissão: https://www.youtube.com/ch
annel/UCj80O-MWIqBWnVklK1o5uIw 

 

12 

WORKSHOP DE TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS 2021 

18 horas 
Canal da FCI 
no YouTube 

FCI (11) 2114-8301 

 

Palestra que terá como tema "Torne seu 
Projeto de LGPD (Lei Geral de Proteção de 
Dados) mais eficiente com o Microsoft 365 
", e será ministrada pelo André Ruschel. 
Transmissão: https://www.youtube.com/w

 

https://www.youtube.com/channel/UC5P94L2XAKSHGTo2E49LIFg
https://www.youtube.com/channel/UC5P94L2XAKSHGTo2E49LIFg
https://lti.elos.vc/rooms/fe5b885fcaa7d8d21b46cea0adc7a9ffdea2e013/scheduled_meetings/12364/external
https://lti.elos.vc/rooms/fe5b885fcaa7d8d21b46cea0adc7a9ffdea2e013/scheduled_meetings/12364/external
https://lti.elos.vc/rooms/fe5b885fcaa7d8d21b46cea0adc7a9ffdea2e013/scheduled_meetings/12364/external
https://www.youtube.com/channel/UCj80O-MWIqBWnVklK1o5uIw
https://www.youtube.com/channel/UCj80O-MWIqBWnVklK1o5uIw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KUeQLYIecc4&feature=youtu.be


atch?app=desktop&v=KUeQLYIecc4&featur
e=youtu.be 

13 

INOVAMACK ALIMENTOS - WORSHOP DE 
ALIMENTOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

11 horas Zoom CCBS (11) 2114-8142 

 

O evento tem por objetivo transmitir 
conhecimento para todos os interessados 
nos produtos que serão desenvolvidos. As 
preparações apresentarão implicações 
nutricionais e poderão ser reproduzidas 
pelos espectadores. Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente pelo CCBS. 

 

13 

MARKETING B2B E O MERCADO AGRO 

18h30 Teams CCT (19) 3211-4103 

 

Justifica-se esse evento, pois o mercado do 
agronegócio é um dos que mais crescem no 
Brasil. Assim sendo, será de extrema 
relevância aos alunos entenderem como 
esse mercado tão vasto atua com o 
Marketing B2B. Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente pelo CCT. 

 

14 

ENCONTROS PARA A APRENDIZAGEM 

18h30 Blackboard CCBS (11) 2114-8142 

 

Este encontro tem por objetivo a ampliação 
das oportunidades de aprendizagem por 
meio da colaboração e interação com pares 
de outros países e contextos, além de 
promover ações de internacionalização no 
curso. Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente pelo CCBS. 

 

17 

ENCONTRO DE PESQUISA GEICS - 
FINALIDADES EDUCATIVAS ESCOLARES E 
FINALIDADES FORMATIVAS DE 
PROFESSORES – UM APROFUNDAMENTO 

19 horas 
Canal do 
GEICS no 
YouTube 

CEFT (11) 2114-8345 

 

Este encontro terá como palestrantes os 
professores Dr. José Carlos Libâeno da PUC-
GOIÁS e Dra. Vera Maria Nigro de Souza 
Placco da PUCSP e tem por objetivo 
aprofundar as relações com pesquisadores 
de programas de outras Universidades 
voltadas para a área de formação do 
professor. 
Transmissão: https://www.youtube.com/w
atch?v=wmIfWAD9g98 

 

18 

INOVAMACK ALIMENTOS - WORSHOP DE 
ALIMENTOS DO CURSO DE FARMÁCIA 

14 horas Zoom CCBS (11) 2114-8142 

 

Proporcionará ao aluno a integração do 
conhecimento adquirido nas diversas 
disciplinas do curso de farmácia, por meio 
de sua aplicação no desenvolvimento de 
produtos para a indústria alimentícia, com 
foco em inovação. Além de divulgar os 
resultados obtidos, com ampla visão da 
aplicação da ciência dos alimentos para o 
farmacêutico. São convidados profissionais 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KUeQLYIecc4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KUeQLYIecc4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wmIfWAD9g98
https://www.youtube.com/watch?v=wmIfWAD9g98


da área de diversas instituições para assistir, 
prestigiar e avaliar os trabalhos dos alunos. 
Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pelo CCBS. 

19 

INOVAMACK MEDICAMENTOS - WORSHOP 
DE MEDICAMENTOS DO CURSO DE 
FARMÁCIA 

10 horas Zoom CCBS (11) 2114-8142 

 

O evento é uma atividade integrada das 
disciplinas do 6º semestre do curso de 
farmácia e aberta ao público externo. Os 
alunos apresentam o relato de 
desenvolvimento de um medicamento 
alopático inovador, por meio de 
monografia, apresentação oral e debate a 
questões pertinentes. São abordados 
aspectos relacionados pelas disciplinas 
participantes. O evento coloca o aluno em 
uma situação muito próxima da realidade 
profissional do mercado farmacêutico. 
Transmissão: https://us02web.zoom.us/j/8
4533510345?pwd=L0ZzN25ycVRxbmxaNXo
wQ0VsUTM0Zz09#success 

 

19 

SIMPÓSIO DE DIREITO E TECNOLOGIA DO 
GEDI 

13h30 

Canal da TV 
Mackenzie no 

YouTube e 
portal TV 

Mackenzie 

FDIR (11) 2766-7170 

 

Trata-se de evento que busca debater 
aspectos Jurídicos da inteligência artificial, 
direitos autorais e novas tecnologias. 
Transmissão: https://www.youtube.com/ch
annel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw 

 

19 

USO DO SOFTWARE MENDELEY PARA 
CITAÇÃO E REFERÊNCIAS EM PUBLICAÇÕES 

14h30 Teams CCSA (11) 2114-8597 

 

O evento apresentará os elementos básicos 
do software Mendeley que tem como 
aplicabilidade a citação e o referenciamento 
automático em publicações. Todos os 
participantes precisam ter instalado o 
software em seus computadores. É um 
software livre e deve ser acesso 
em www.mendeley.com. 
Transmissão: https://bit.ly/2QGIkgM 

 

19 

OFICINA DO GRUPO DE PESQUISA DE 
DIREITO PENAL E ECONÔMICO E JUSTIÇA 
PENAL 

18 horas A definir FDIR (11) 2766-7170 

 

Oficina realizada pelo grupo de pesquisa do 
PPGDPE – Direito Penal Econômico e Justiça 
Penal Internacional sobre a produção de 
artigos científicos. Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente pela FDir. 

 

19 
WORKSHOP DE TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS 2021 

18 horas 
Canal da FCI 
no YouTube 

FCI (11) 2114-8301  

https://us02web.zoom.us/j/84533510345?pwd=L0ZzN25ycVRxbmxaNXowQ0VsUTM0Zz09#success
https://us02web.zoom.us/j/84533510345?pwd=L0ZzN25ycVRxbmxaNXowQ0VsUTM0Zz09#success
https://us02web.zoom.us/j/84533510345?pwd=L0ZzN25ycVRxbmxaNXowQ0VsUTM0Zz09#success
https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
http://www.mendeley.com/
https://bit.ly/2QGIkgM


Palestra que terá como tema "Aprendizado 
de métricas não supervisionado para 
problemas de classificação de padrões ", e 
será ministrada pelo Alexandre Luís 
Magalhães Levada. 
Transmissão: https://www.youtube.com/w
atch?app=desktop&v=U0uR4pXqNbQ&feat
ure=youtu.be 

 

20 

EXPLORE SEU POTENCIAL 

19 horas 

Canal 
psicologia 
mackenzie 

CCBS no 
YouTube 

CCBS (11) 2114-8142 

 

Este evento foi criado em função da 
demanda dos alunos por quererem 
conhecer atividades de extensão, pesquisa 
e internacionalização na UPM. 
Transmissão: https://www.youtube.com/ch
annel/UCmJFG1dKUNv4Kb7W_Q8igvA 

 

21 

RECEITAS DE FAMÍLIA: VALORIZAÇÃO DA 
HERANÇA CULTURAL ATRAVÉS DA 
ALIMENTAÇÃO 

11 horas Zoom CCBS (11) 2114-8142 

 

Este projeto de extensão resulta na 
promoção da valorização da 
herança cultural, por meio das receitas de 
família, ressaltando as influências de 
diversas culturas e da importância da 
culinária para os laços saudáveis com 
a alimentação, promovendo a 
multidisciplinaridade da nutrição, o 
conhecimento científico sobre os alimentos, 
o modo de prepará-los segundo técnicas 
básicas, diálogo entre discentes acerca 
do tema, o resgate de suas próprias 
influências alimentares e memórias afetivas 
com a comida, promovendo protagonismo 
dos estudantes participantes do projeto. 
Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pelo CCBS. 

 

21 

DOCÊNCIA: CENÁRIOS E DESAFIOS 

14 horas Teams CEFT (11) 2114-8345 

 

Este encontro terá como tema "A 
contribuição dos Recursos 
Educacionais Abertos para o desafio da 
Educação Ambiental: um estudo de caso 
sobre a rede de aprendizagem Edukatu", e 
contará com a palestra das professoras Dra. 
Marili Moreira da Silva Vieira e Priscila 
Lenci  Boccia. Transmissão: o link será 
disponibilizado pelo CEFT posteriormente. 

 

24 

USO DO SOFTWARE MENDELEY PARA 
CITAÇÃO E REFERÊNCIAS EM PUBLICAÇÕES 

18h30 Teams CCSA (11) 2114-8597 

 

O evento tem por objetivo apresentar os 
elementos básicos do software Mendeley 
que tem como aplicabilidade a citação e o 
referenciamento automático em 
publicações. É um software livre e deve ser 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=U0uR4pXqNbQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=U0uR4pXqNbQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=U0uR4pXqNbQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCmJFG1dKUNv4Kb7W_Q8igvA
https://www.youtube.com/channel/UCmJFG1dKUNv4Kb7W_Q8igvA


acesso em www.mendeley.com. 
Transmissão: https://bit.ly/2QGIkgM  

25 

WORKSHOP DE FITOTERÁPICOS 

7h30 Zoom CCBS (11) 2114-8142 

 

Os alunos desenvolvem na prática um 
produto fitoterápico e, para isso, devem 
buscar na literatura científica toda a base 
para as suas propostas, o que propicia o 
desenvolvimento de um pensamento crítico 
em relação à aplicação profissional dos 
conteúdos teóricos aprendidos em sala de 
aula. Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente pelo CCBS. 

 

25 

WORKSHOP DE TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS 2021 

18 horas 
Canal da FCI 
no YouTube 

FCI (11) 2114-8301 

 

Palestra que terá como tema "Vida Longa e 
Próspera à Bioinformática", e será 
ministrada pela Ariadne de Castro Silvério. 
Transmissão: https://www.youtube.com/w
atch?app=desktop&v=QqEhHe1Mkfc&featu
re=youtu.be 

 

26 

VISÕES DE MERCADO NA ENGENHARIA 
ELÉTRICA 

17h30 Zoom EE (11) 2114-8552 

 

Este evento tem por objetivo potencializar o 
engajamento dos alunos da Engenharia 
Elétrica, melhorando a retenção e 
impulsionando-os a participarem de novos 
desafios, além de valorizar a importância de 
uma boa formação, além de levar novidades 
motivadoras a partir de relatos de 
profissionais atuantes do mercado, os quais 
contarão as suas experiências, desafios e 
tendências do mercado. 
Transmissão: https://zoom.us/j/960874226
83 

 

26 

WORKSHOP DE TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS 2021 

18 horas 
Canal da FCI 
no YouTube 

FCI (11) 2114-8301 

 

Palestra que terá como tema "Monitorando 
ataques de ransomware com os recursos do 
Sentinel no Azure, Windows 10 e Windows 
Server 2019", e será ministrada pelo André 
Ruschel. 
Transmissão: https://www.youtube.com/w
atch?app=desktop&v=sBwVk9doyng&featur
e=youtu.be 

 

27 

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS EM 
ALIMENTAÇÃO NO PÓS-PANDEMIA 

14 horas Webex CCBS (11) 2114-8142 

 

O evento apresentará dados de mercado 
sobre alimentos atualizados para que os 
futuros profissionais de nutrição possam 
refletir sobre sua atuação profissional neste 

 

http://www.mendeley.com/
https://bit.ly/2QGIkgM
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QqEhHe1Mkfc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QqEhHe1Mkfc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QqEhHe1Mkfc&feature=youtu.be
https://zoom.us/j/96087422683
https://zoom.us/j/96087422683
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sBwVk9doyng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sBwVk9doyng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sBwVk9doyng&feature=youtu.be


contexto. Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente pelo CCBS. 

27 

COMO PROFISSIONALIZAR UMA STARTUP 
DE GASTRONOMIA E O ESTUDO DE CASO 
NA EMPRESA HUB-R 

18h30 

Canal da 
gastronomia 
Mackenzie no 

YouTube 

CCBS (11) 2114-8142 

 

A pandemia de Covid-19 trouxe muitas 
dificuldades, desafios e oportunidades ao 
mercado da gastronomia e buscamos 
estimular os alunos a pensar em novas 
formas de empreender nesse setor. 
Transmissão: https://www.youtube.com/w
atch?v=A75w3PIHDKQ 

 

27 

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 
COM O USO DO VOSVIEWER 

18h30 Teams CCSA/PPGA (11) 2114-8597 

 

O evento trará apresentação e discussão de 
temas, sobre os elementos básicos do 
software Vosviewer que tem como 
aplicabilidade o mapeamento de autorais, 
cocitações, palavras-
chaves, coupling (aclopamento), com o 
objetivo de preparar revisões sistemáticas 
da literatura. Importante: É necessário ter 
instalado o software em seus 
computadores. É um Software livre e deve 
ser acessado em  www.vosviewer.com. 
Transmissão: https://bit.ly/2QGIkgM 

 

27 

CULTURA DE INOVAÇÃO DA AMAZON 

19 horas Teams CCSA (11) 2766-7412 

 

O evento terá como palestrante Ricardo 
Alem, Amazon Web Services e irá debater a 
cultura de inovação na Amazon e como ela 
pode motivar o surgimento e o 
desenvolvimento de inovações, novas 
oportunidades de negócios e melhorias 
daqueles já existentes, de maneira a prover 
sustentabilidade à organização. 
Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pelo CCSA. 

 

31 

INTERLOCUÇÕES INTERNACIONAIS - 
"IMAGENS PARA EDUCAR E IMAGENS 
PARA DISCRIMINAR: ANALISANDO A 
POLÍTICA DA VISUALIDADE" 

14h30 
Canal do 

PPGEAHC no 
YouTube 

CEFT (11) 2114-8345 

 

Este evento terá como palestrante a Profa. 
Dra. Fulvia Zega do Departamento de 
Antiguidades, filosofia e História da 
Universidade de Genova, que será 
responsável pela consolidação de parcerias 
da rede de Pesquisa do PPG, 
internacionalização e compartilhamento 
teórico metodológico. 
Transmissão: https://www.youtube.com/ch
annel/UCj80O-MWIqBWnVklK1o5uIw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A75w3PIHDKQ
https://www.youtube.com/watch?v=A75w3PIHDKQ
http://www.vosviewer.com/
https://bit.ly/2QGIkgM
https://www.youtube.com/channel/UCj80O-MWIqBWnVklK1o5uIw
https://www.youtube.com/channel/UCj80O-MWIqBWnVklK1o5uIw


     

 


