
 

Data Evento Horário Local 

1 

SE ESSA RUA FOSSE MINHA : RELAÇÕES DA CIDADE 
COM A EDUCAÇÃO NA EXPERIÊNCIA PAULISTANA 

14 horas Teams 
Encontro que contará com a participação das 
palestrantes Cássia Esteves e Marili M. S. Vieira. 
  
Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pelo CEFT. 

2 

CICLO DE OFICINAS – FORMAÇÃO CONTINUADA EM 
PSICOLOGIA ESCOLAR 

9 horas Google Meet 

O curso de formação continuada em Psicologia 
Escolar, gratuitamente oferecido pela Associação 
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, em 
parceria com a Pró-reitoria de Extensão e Cultura da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, pretende ser 
um espaço de reflexão e construção do papel do 
psicólogo escolar, bem como de sua atuação. Será 
oferecido para psicólogos que atuem ou que 
pretendam atuar na área escolar e educacional, bem 
como a estagiários dos cursos de Psicologia. Com 
isso, se pretende contribuir para a preparação dos 
profissionais que vão ocupar esses espaços, o que 
depende da concepção teórico-prática que se tem da 
Psicologia, da Educação e de como o psicólogo pode 
contribuir nessa área. Além da abertura, o ciclo 
continuará nos dias 16 e 23/10. 
  
Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pelo CCBS. 

4 
SEMANA JURÍDICA DA FACULDADE DE DIREITO - 
ALPHAVILLE/HIGIENÓPOLIS 

8h45 
Canal da TV Mackenzie 

no YouTube 



Abertura de evento integrativo entre os campi da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o intuito 
de promover a divulgação da Faculdade de Direito 
para a comunidade acadêmica e circunscrita dos 
cursos em atividade e de responsabilidade do 
Mackenzie. 
  
Transmissão: https://www.youtube.com/c/TvMacken
zie 

4 

II SIMPÓSIO INTERNACIONAL NOVAS FRONTEIRAS 
DA CIÊNCIA JURÍDICA - VIOLÊNCIA DIGITAL, FAMÍLIA 
E ESTADO 

10 horas Zoom 

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 da "Violência 
Digital", tanto no âmbito da tutela penal quanto no 
que tange à reverberação desta violência nas 
relações familiares. 
  
Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pela FDir. 

4 

34ª SEMANA DO RECRUTAMENTO 

11h30 
Canal da TV Mackenzie 

no YouTube 

Evento com objetivo de colocar os alunos da UPM em 
contato com as empresas. Haverá a elaboração e o 
fornecimento de materiais promocionais, divulgação 
com apoio da área de Marketing Institucional, uma 
adaptação do evento físico para as plataformas 
digitais, com a realização da logística de recepção dos 
palestrantes e brindes. 
  
Transmissão:https://www.youtube.com/channel/UC
AR79TJYxboP51zxAKK4wPw 

4 

LANÇAMENTO DO PROJETO MELHORIA DE 
DESEMPENHO PARA EMPREEDIMENTOS DO SETOR 
DE BELEZA: PESQUISA INTERVENCIONISTA 

18 horas 
Canal da TV Mackenzie 

no YouTube 

Evento de lançamento do projeto mencionado acima, 
em rede de colaboração técnica multi-institucional e 
empresarial, com a participação de equipes das 
Instituições de Ensino Superior brasileiras 
renomadas, além de estrageiras. Irá disseminar a 
relevância do segmento de beleza, implementar 
práticas de controle gerencial, abrir e divulgar a 
inscrição para candidatura de gestores na 
participação do projeto, com a divulgação do tema 
para a comunidade acadêmica, pesquisadores, 
empreendedores e todos que desejarem 
compartilhar experiências. 
  

https://www.youtube.com/c/TvMackenzie
https://www.youtube.com/c/TvMackenzie
https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw


Transmissão:https://www.youtube.com/channel/UC
AR79TJYxboP51zxAKK4wPw 

4 

LANÇAMENTO DO GUIA DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

18 horas 
Canal PPGDPE no 

YouTube 

Possui o objetivo de levar ao conhecimento dos 
alunos do Programa de Pós-Graduação em Direito 
Político e Econômico o novo guia de produção 
científica elaborado pelas "Equipes de Apoio" para 
auxiliá-los a impulsionar suas produções, além de 
acolhê-los e tirar suas dúvidas. 
  
Transmissão: https://www.youtube.com/channel/UC
uE27yLixyhLS22D6HpzHuw 

6 

PREMIAÇÃO -  PROJETOS DOS ALUNOS DO CENTRO 
PAULA SOUZA 

17 horas Teams 

Terceira e última fase da edição de 2021 do projeto 
de extensão "Facilitadores do Fomento do Jovem 
Empreendedorismo" e terá participação da equipe do 
projeto, os professores: Lilian A. P. Miguel, Sidnei 
Augusto Mascarenhas, Petrônio De Tíllio Neto, André 
Wakamatsu, Ricardo Alves de Jesus, Nelson Furquim, 
Alexandre Ghobril Nabil,  Ariane Severino, entre 
outros docentes. 
  
Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pelo CCSA. 

7 

CLUBE DE LEITURA "GIORGIO AGAMBEN, O 
MÉTODO DE PESQUISA E AS POSSÍVEIS APLICAÇÕES 
NA EDUCAÇÃO" 

15 horas Teams 

Recomenda-se a leitura do livro Signatura Rerum: 
Sobre o método (2019), de Giorgio Agamben, pois o 
autor propõe uma metodologia de análise de 
fenômenos para as Ciências Humanas, baseado na 
arqueologia do saber de Michael Foucault.  Busca-se 
a compreensão melhorada desse método 
arqueológico proposto por Agamben, tendo em vista 
sua aplicabilidade na área de educação. Serão, ao 
todo, 3 rodadas, (7/10, 14/10 e 21/10). Professor 
proponente: Patricio Dugnani. 
  
Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pela CDP/PRGA. 

https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
https://www.youtube.com/channel/UCuE27yLixyhLS22D6HpzHuw
https://www.youtube.com/channel/UCuE27yLixyhLS22D6HpzHuw


8 

O CHÃO DA ESCOLA: ANALISANDO PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

14 horas 
Canal do CLISEM - VI 

Congresso no YouTube 

Encontro que terá como tema "Contribuições à 
escola pública frente às necessidades da 
comunidade", e terá participação da palestrante Nerli 
de Lourdes Cesarino Vieira. 
  
Transmissão:https://www.youtube.com/channel/UC
Wf2ReJa2rTEUGrGXERRfDg/about 

13 

I SIMPÓSIO LAUF-MACK: PERSPECTIVAS NACIONAL E 
INTERNACIONAL E A UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS 
SOCIAIS NA PROMOÇÃO DE SAÚDE 

8 horas Zoom 

Trata-se do primeiro Simpósio da Liga Acadêmica 
Uroginecológica de Fisioterapia Mackenzie e contará 
com palestrantes nacionais e internacionais, com o 
intuito de trazer discussões a respeito da atuação da 
fisioterapia na saúde da mulher e do homem 
contemporâneo no âmbito da atenção básica, além 
da abordagem das mídias sociais como forma de 
divulgação e educação. 
  
Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pelo CCBS. 

13 

SEMINÁRIO PRÁTICO VOSVIEWER 

14h30 BBB 

Apresentação do software VosViewer e 
acompanhento dos participantes para realização de 
uma revisão de literatura baseada em levantamento 
bibliométrico, por meio de Seminário prático on-line. 
  
Transmissão: https://bityli.com/QeTTK 

14 

LANÇAMENTO DOS LIVROS “COLEÇÃO 150 ANOS” E 
“AS CIÊNCIAS DIVINAS E HUMANAS” 
Evento de lançamento dos livros pertencentes 
coleção “150 anos de Mackenzie e a cidade de São 
Paulo e do livro “As Ciências Divinas e Humanas”. 
  
Transmissão: https://youtu.be/LQWBufjtPzM 

12h30 
Canal da TV Mackenzie 

no Youtube 

14 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO EM HOMENAGEM AO DIA DOS 
PROFESSORES 
  
Concessão de título honorífico de Dignidade 
Universitária – Professor Emérito da UPM e Palmas 
Universitárias 
Transmissão: https://youtu.be/GgE-19J07Qg 

19 horas 
Canal da TV Mackenzie 

no Youtube 

14 
ASPECTOS RELEVANTES DA REFORMA TRIBUTÁRIA 
PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL 

19 horas Teams 

https://www.youtube.com/channel/UCWf2ReJa2rTEUGrGXERRfDg/about
https://www.youtube.com/channel/UCWf2ReJa2rTEUGrGXERRfDg/about
https://bityli.com/QeTTK
https://youtu.be/LQWBufjtPzM
https://youtu.be/GgE-19J07Qg


Trata-se de uma palestra destinada aos alunos da 
Faculdade de Direito e ao público externo, 
especialmente, à comunidade jurídica, que abordará 
os impactos da Lei nº 14.195/2021 no processo de 
desburocratização e facilitação da atividade 
empresarial no Brasil, com a esperada repercussão na 
avaliação do país junto ao índice internacional “Doing 
Bussiness”, responsável por avaliar o ambiente de 
negócios nos países em desenvolvimento. 
  
Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pela FDir. 

15 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO PARA OUTORGA DO TÍTULO 
DOCTOR HONORIS CAUSA AO REV. DR. JUNG-HYN 
OH 
  
  
  
Transmissão:  https://youtu.be/rL6XCJIvxjs 
  

11 horas 
Canal da TV Mackenzie 

no YouTube 

15 

PRÊMIO MACKENZIE 150 ANOS 
  
  
Transmissão: https://youtu.be/PSh-pGWa4Bs 
  

16h30 
Canal da TV Mackenzie 

no YouTube 

15 
LANÇAMENTO DO SELO FILATÉLICO - 150 ANOS 
  
Transmissão:  https://youtu.be/ndp2Xjx5Iu0 

18 horas 
Canal da TV Mackenzie 

no YouTube 

15 

CULTO EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 150 ANOS DO 
MACKENZIE 
  
  
Transmissão: https://youtu.be/VNBLiagSFe8 

18h30 
Canal da TV Mackenzie 

no YouTube 

19 

XVI ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS  
 
O evento terá palestra de abertura com Hugo 
Rodrigues, da W/McCann, que falará sobre 
“Universidade e mercado: interfaces e perspectivas”. 
Confira a programação: www.encontroccl.com.br  
 

8 horas 
Canal da TV Mackenzie 

no YouTube 

19 
XVIII SEMANA VIVER METRÓPOLE - SEMANA DA 
ARQUITETURA FAU MACKENZIE 

10 horas 
Canal FAU Mackenzie no 

YouTube 

https://youtu.be/rL6XCJIvxjs
https://youtu.be/PSh-pGWa4Bs
https://youtu.be/ndp2Xjx5Iu0
https://youtu.be/VNBLiagSFe8
http://www.encontroccl.com.br/


Evento de abertura organizado anualmente pela FAU-
Mackenzie com grande envolvimento dos diretórios 
acadêmicos e apoio das Coordenações dos cursos de 
graduação e de extensão. O objetivo do evento é 
ampliar o contato entre os estudantes com as 
questões referentes aos seus campos de atuação, 
bem como promover e estimular a produção de 
conhecimento e consciência crítica, o processo 
criativo e reflexivo no âmbito acadêmico, com 
diversas palestras, oficinas e apresentações. 
  
Transmissão: https://www.youtube.com/faumackenz
ie 

19 

XIV SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA -“A 
TRANSVERSALIDADE DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÕES PARA O PLANETA" 

11h20 Teams 

Possui o objetivo de desenvolver uma mostra, bem 
como, um ciclo de palestras sobre as produções 
científicas desenvolvidas pelo corpo docente e 
discente do CCSA: artigos, trabalhos de conclusão de 
curso, projetos (incluindo os projetos de iniciação 
científica) com o tema voltado para a 
transversalidade da ciência, tecnologia e inovações 
para o planeta, além de propiciar momentos de 
debates e reflexões entre integrantes do CCSA 
(professores e alunos) e membros integrantes de 
conselhos de classe e da comunidade empresarial 
sobre as produções científicas desenvolvidas no CCSA 
em torno do tema desta XIV Semana de Ciência e 
Tecnologia. 
  
Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pelo CCSA. 

19 

FISIOTERAPIA MACKENZIE PELO MUNDO 

11 horas 
Instagram do curso de 
Fisioterapia Mackenzie 

Trata-se de um evento internacional, com objetivo de 
apresentar aos ouvintes as possibilidades de atuação 
fisioterapêutica em diferentes países do mundo, por 
meio de antigos mackenzistas. A live ocorrerá nos 
meses de outubro e novembro e trará 
fisioterapeutas, além de antigos mackenzistas que 
atuam na assistência e/ou na área acadêmica em 
diferentes países do mundo para conversar sobre a 
construção da carreira, os desafios da atuação em 
diferentes países e a especialidade em que estão 
trabalhando. 
  
Transmissão: https://www.instagram.com/fisio.mack
/ 

20 
II SEMINÁRIO DE DIREITO DE TECNOLOGIA DO 
GRUPO DE ESTUDO DE DIREITO E INOVAÇÃO (GEDI) 

13h45 
Zoom e Canal 

Inovamack no YouTube 

https://www.youtube.com/faumackenzie
https://www.youtube.com/faumackenzie
https://www.instagram.com/fisio.mack/
https://www.instagram.com/fisio.mack/


Abertura da 2ª edição do Seminário que buscará 
debater aspectos jurídicos da inteligência artificial, 
direitos autorais e novas tecnologias, além da 
mediação de conteúdo em redes sociais. 
  
Transmissão:https://www.youtube.com/channel/UCi
3dUsLmDw-
CIqEFrxAgA9A/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0 

21 

LEI 14.195: ALTERAÇÕES NO CPC 

19 horas Zoom 

O evento representa a continuidade dos trabalhos de 
pesquisa do 2º semestre letivo de 2021 do grupo de 
pesquisa “Fundamentos do Processo Civil 
Contemporâneo”, em parceria com a Faculdade de 
Direito da UPM. 
  
Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pela FDir. 

22 

FORMAÇÃO INICIAL - ESTRUTURA CURRICULAR E 
EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA 

14 horas Teams 

Econtro que contará com a participação dos 
palestrantes Claudeci Martins da Silva e Paulo Fraga 
da Silva. 
  
Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pelo CEFT. 

22 

ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A CHANCE DE 
APROVAÇÃO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

14 horas BBB 

Seminário sobre técnicas de publicação dos trabalhos 
de pesquisa para aumentar a chance de aprovação de 
artigos científicos, por meio da compreensão de 
técnicas e entendimento dos critérios de aprovação 
na área de Administração. 
  
Transmissão: https://bityli.com/5BfbL 

22 

FINALIDADES EDUCATIVAS ESCOLARES: 
ORIENTAÇÕES DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS, 
CURRÍCULO E TRABALHO DOS PROFESSORES 

14h30 
Canal do YouTube - 

GEICS 

Diante das recentes reformas curriculares 
promovidas pelas políticas públicas educacionais e 
dos intensos debates em torno da escola que 
queremos para o século XXI, o evento trará 
profissionais do Brasil e fora do Brasil para refletir 
sobre os currículos propostos para a educação básica 
e para a formação de professores em uma 
perspectiva histórico-crítica e de valorização do 
conhecimento formal e experiencial de professores 
que atuam com forte uso de tecnologias na sala de 
aula, preparação dos jovens para o mercado de 
trabalho e ao relativismo da pós modernidade. 

https://www.youtube.com/channel/UCi3dUsLmDw-CIqEFrxAgA9A/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCi3dUsLmDw-CIqEFrxAgA9A/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCi3dUsLmDw-CIqEFrxAgA9A/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://bityli.com/5BfbL


  
Transmissão: https://www.youtube.com/grupogeics 

23 

XIV CICLO DE PALESTRAS SOBRE DISTÚRBIOS DO 
DESENVOLVIMENTO 

8 horas TEAMS 

O Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do 
Desenvolvimento oferece desde 2005 o presente 
ciclo de palestras como uma das atividades do Dia 
Mackenzie Voluntário. O evento apresenta um 
panorama geral dos transtornos do desenvolvimento 
nas áreas clínica, cognitiva, comportamental, 
epidemiológica, neurociência do desenvolvimento e 
políticas e formas de atendimento em educação, 
psicologia e saúde. O ciclo é oferecido principalmente 
para a comunidade externa. 
  
Transmissão: https://bit.ly/2W7bSr3 

27 

BIG DATA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADOS À 
SAÚDE 

17 horas 
Canal da TV Mackenzie 

no YouTube 

Tem como objetivo apresentar ao público as 
aplicações das análises de Big Data e da Inteligência 
Artificial na área da saúde e terá como palestrantes 
os professores Dr. Juan Barrios e Dr. Helder Nakaya, 
com moderação do diretor do CCBS, prof. Dr. Jan 
Carlo Delorenzi. 
  
Transmissão: https://www.youtube.com/channel/UC
AR79TJYxboP51zxAKK4wPw 

27 

JORNALISMO, INFORMAÇÃO E DEMOCRACIA 

17h30 
Canal da TV Mackenzie 

no YouTube 

Aula on-line e gratuita voltada para alunos, 
professores e gestores do Ensino Médio, para se 
discutir fake news, excesso de informação, 
confiabilidade no jornalismo, manutenção das 
sociedades democráticas, entre outros assuntos. 
  
Transmissão: https://www.youtube.com/channel/UC
AR79TJYxboP51zxAKK4wPw 

28 

DISCUSSÃO CIENTÍFICA – LAUF/LAFET 

13 horas Zoom 

O evento possui o objetivo de promover a discussão 
sobre o ombro congelado no câncer de mama, 
integrando as duas ligas da fisioterapia - LAUF e 
LAFET. 
  

https://www.youtube.com/grupogeics
https://bit.ly/2W7bSr3
https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw


Transmissão: o link será disponibilizado 
posteriormente pelo CCBS. 

29 

O CHÃO DA ESCOLA: ANALISANDO PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

14 horas 
Canal do CLISEM - VI 

Congresso no YouTube 

Encontro que terá como tema "De portas abertas...", 
e terá participação da palestrante Neusa de Fátima 
César Lopes. 
  
Transmissão: https://www.youtube.com/channel/UC
Wf2ReJa2rTEUGrGXERRfDg/about 

 

https://www.youtube.com/channel/UCWf2ReJa2rTEUGrGXERRfDg/about
https://www.youtube.com/channel/UCWf2ReJa2rTEUGrGXERRfDg/about

