AULA INAUGURAL DO CURSO DE
NUTRIÇÃO

1

Esta aula tem como objetivo recepcionar
os alunos ingressantes no Curso de
nutrição, trazendo uma profissional da
área, com experiência no atendimento de
atletas e praticantes de atividade física.
Ao término da palestra, será realizada a
premiação dos alunos participantes do
InovaMack Alimentos do 1º semestre de
2021.
Transmissão: https://mackenzie.webex.co
m/mackenzie/onstage/g.php?MTID=ef1e
069f33052a71d82320ca61685db7f

9h30

Webex

CCBS

(11) 2114-8563

14 horas

Canal (a
definir) do
YouTube

CEFT

(11) 2114-8754

18h30

Canal
Gastronomia
Mackenzie
no YouTube

CCBS

(11) 2114-8563

FAU

(11) 2114-8289

SEMINÁRIO ENTRE PESQUISAS E
DOCÊNCIAS - GPAP e GPeMC

1

Abertura do Seminário dos grupos de
pesquisa Arte na Pedagogia e Mediação
Cultural, que terá como tema
"Provocações e Mediações Estéticas".
Transmissão: o link será disponibilizado
posteriormente pelo CEFT.
ARTE E GASTRONOMIA NO MERCADO
ATUAL

1

Aula de abertura do semestre letivo do
curso de Tecnologia em Gastronomia com
uma palestra que aborde um tema
relevante na área, com a vinda de
profissionais que compartilham
experiências profissionais, projetos
empreendedores de sucesso e
possibilidade de atuação profissional.
Transmissão: https://www.youtube.com/
watch?v=TBHxkVIpeo0

1 AULA MAGNA DO CURSO DE DESIGN

19 horas

A palstrante convidada desta aula é a
Profª. Drª. Gabriela Botelho Mager,
graduada em Design Gráfico pela
Universidade Mackenzie (1992). Atua
como Gerente de Tecnologia e Inovação
da FAPESC - Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do Estado de Santa
Catarina.
Transmissão: http://bit.ly/FAUMackenzie

Canal FAU
Mackenzie
no YouTube

EGRESSO FAU MACKENZIE E
ARQUITETURAS DIGITAIS

2

Webinar com o egresso da FAU
Mackenzie - Prof. Victor Sardenberg Universidade de Hanôver, Alemanha e
tem por objetivo apresentar o percurso
pessoal de um egresso da FAU aos atuais
estudantes e apresentar a utilização de
recursos digitais na produção de
arquitetura a partir da experiencia desse
profissional.
Transmissão: http://bit.ly/FAUMackenzie

17 horas

Canal FAU
Mackenzie
no YouTube

FAU

(11) 2114-8289

19 horas

Zoom

CCBS

(11) 2114-8563

19 horas

Canal
SindContSP
no YouTube

CCSA

(11) 2114-8836

14 horas

Teams

CEFT

(11) 2114-8754

USFOODEXPERIENCE: SIX REGIONS

2

Palestra em parceria internacional com
o US Agricultural Trade Office, a respeito
da gastronomia americana baseada no
mapa culinário dos Estados Unidos e as
seis regiões gastronômicas delineadas
pela James Beard Foundation. Ela será
composta por uma parte teórica, gravada
previamente e a parte prática “ao vivo”
com interação do público.
Inscrição: https://us06web.zoom.us/webi
nar/register/WN_o_67OGtoS2mHicL3aDk
Lfw
SÉRIE "DESAFIOS EM CONTROLADORIA E
FINANÇAS"

2

3

Com o tema "Reconhecimento contábil
de informações econômicas decorrentes
de contencioso tributário", esse evento
visa discutir a complexidade para o
registro, apresentando, por meio de
roteiro estruturado, apoio à decisão do
registro contábil, organizado em parceria
com o SindCont- SP.
Transmissão: https://www.youtube.com/
user/SINDCONTSP
DOCÊNCIA: CENÁRIOS E DESAFIOS - III
CICLO DE DEBATES

8

8

Encontro quinzenal da linha de pesquisa:
"Formação do Educador para a
Interdisciplinaridade", com debate e
estudo de textos e pesquisas em
andamento. Possui o objetivo de trazer
visibilidade aos trabalhos e pesquisas dos
professores desta linha de formação,
além de agregar os alunos em torno
dessa temática. Este encontro terá como
tema: "BNCC Educação Infantil e práticas
pedagógicas" e contará com as
palestrantes Márcia Tostes e Maria da
Graça N Mizukami. Transmissão: o link
será disponibilizado posteriormente pelo
CEFT.
COMPREENSÃO NA AVALIAÇÃO E
INTERVENÇÃO DE CRIANÇAS COM TDC EXPERIÊNCIA LITTLE MAVC MOVEMENT
ACADEMY - UNIVERSITY OF TEXAS AT
ARLINGTON
Este evento busca compreender como
ocorre a avaliação e intervenção de
crianças com transtornos do déficit de
coordenação (TDC) a partir da experiência
dos profissionais especialistas vinculados
ao Little Mavc Movement Academy University of Texas at Arlington.
Transmissão: o link será enviado
posteriormente pelo CCBS.
FILOSOFIA E ANÁLISE DO
COMPORTAMENTO
O evento possui o objetivo de analisar os
fundamentos filosóficos da teoria
comportamental e suas implicações para
as práticas psicológicas.
Transmissão: https://meet.google.com/fx
f-vpfn-wec

13h30

Zoom

CCBS

(11) 2114-8563

18h30

Google Meet

CCBS

(11) 2114-8563

19 horas

Webex

CCSA

(11) 2766-7412

A JORNADA DO CLIENTE NA STARBUCKS
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O evento, que contará com a palestra da
diretora de Marketing, Fidelidade e
Responsabilidade Social na SouthRock,
visa apresentar e debater a cultura
voltada ao cliente Starbucks, sua
motivação para a fidelização, seus
impactos nos negócios, geração de novas
oportunidades e melhorias das já
existentes, com foco na criação de valor
ao cliente, de maneira a prover
sustentabilidade à organização.
Apresentar a arquitetura e princípios de
liderança como elemento
interdependente da cultura ou
organização entre outros.
Transmissão: https://bit.ly/3lZtqjC

LANÇAMENTO DO LIVRO MANUAL DE
AVALIAÇÃO INSTRUMENTAL
A obra científica, publicada pela
professora Gisela Salerno, é voltada para
área da saúde, produzida por professores
10 e alunos do curso de fisioterapia da
Universidade Presbiteriana Mackenzie
para ser adotado como referência e
instrumento de estudo no ensino
superior.
Transmissão: https://us02web.zoom.us/j/
86780201948#success
O CHÃO DA ESCOLA: ANALISANDO
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Encontro quinzenal da linha de pesquisa
para debate e estudo de textos e
pesquisas em andamento, tendo como
referência descrição e análise de práticas
10 pedagógicas bem-sucedidas, bem como
de sua teorização, com foco na Educação
Básica. Nesta edição o tema será "Por
uma escola da infância" e terá palestra de
Damaris de Oliveira Galli. Transmissão: o
link será disponibilizado posteriormente
pelo CEFT.
COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA E
EDUAÇÃO PARA A PAZ NAS FAMÍLIAS:
CONTRIBUTOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA A COMPREENSÃO DOS DIREITOS E
DEVERES NAS OFICINAS DE
PARENTALIDADE

11

A temática conduz o importante trabalho
a ser dividido com o corpo discente sobre
a conciliação em conflitos familiares e
ações de direito de família que envolvam
ruptura do vínculo e convivência afetiva,
propiciando diálogo entre o direito e a
psicologia, que constituem conteúdo de
estudo do GEFam. Transmissão: o link
será disponibilizado posteriormente pela
FDir.

14 horas

Zoom

CCBS

(11) 2114-8563

14 horas

Canal (a
definir) do
YouTube

CEFT

(11) 2114-8754

10h30

Teams

FDir

(11) 2766-7170

17 horas

Canal FAU
Mackenzie
no YouTube

FAU

(11) 2114-8289

18h30

Google Meet

CCBS

(11) 2114-8563

ATELIÊ PROJETO 1: CULTURA
Essa edição contará com o prof. Joan Villà
13 da FAU Mackenzie e tem por objetivo
apresentar aos calouros o professor da
casa.
Transmissão: http://bit.ly/FAUMackenzie
PSICOLOGIA E LITERATURA: UMA
13 CONVERSA COM OS ESCRITORES ALEX
MOREIRA CARVALHO E LUIZ PINHEIRO

O contista e psicólogo Alex Moreira
Carvalho e o poeta e psicanalista Luiz
Pinheiro participam da roda de conversa
sobre a produção literária e suas
interfaces com o conhecimento
psicológico. Transmissão: o link será
disponibilizado posteriormente pelo
CCBS.
SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL NA
AMÉRICA LATINA: PROPOSTA PARA O
FUTURO
Este evento tem por objetivo promover a
discussão no âmbito da América Latina,
14 durante dois dias (14 e 16/9), com
universidades parceiras sobre os
problemas envolvendo a proteção social e
suas perspectivas e caminhos a serem
adotados. Transmissão: o link será
disponibilizado posteriormente pela FDir.
DOCÊNCIA: CENÁRIOS E DESAFIOS - III
CICLO DE DEBATES
Encontro quinzenal da linha de pesquisa:
"Formação do Educador para a
Interdisciplinaridade", com debate e
estudo de textos e pesquisas em
andamento. Possui o objetivo de trazer
visibilidade aos trabalhos e pesquisas dos
professores desta linha de formação,
17 além de agregar os alunos em torno
dessa temática. Este encontro terá como
tema: "Juventudes, vidas e trajetórias:
processo de apropriação dos espaços
socioeducativos e socioculturais" e
contará com palestras da Roseli Machado
Lopes do Nascimento e João Clemente de
Souza Neto. Transmissão: o link será
disponibilizado posteriormente pelo
CEFT.

17h00

A definir

FDir

(11) 2766-7170

14 horas

Teams

CEFT

(11) 2114-8754

19 horas

StreamYard

CCBS

(11) 2114-8563

FDir

(11) 2766-7170

I SIMPÓSIO DE PSICOLOGIA COGNITIVA
DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA
MACKENZIE
Este evento possui caráter científico e
acadêmico, assim, consiste em palestras e
mesas de conversas sobre o cenário atual
20 da Psicologia Cognitiva. Para tal,
pesquisadores e professores vão compor
os encontros que serão ministrados e
mediados de maneira remota durante
cinco dias. Transmissão: o link será
disponibilizado posteriormente pelo
CCBS.
TRIBUTAÇÃO E NEGÓCIOS NA ERA DA

21 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

17 horas

Trata-se de um encontro entre os
professores do curso de pós-graduação
lato sensu - modalidade EaD “Tributação
e Negócios” da Universidade
Presbiteriana Mackenzie para debater
temas relacionados aos aspectos
tributários e negociais das atividades
empresariais na era digital.
Transmissão: https://www.youtube.com/
channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw

Canal da TV
Mackenzie
no YouTube

II CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE
DIREITO COOPERATIVO
Este evento tem por objetivo discutir as
bases teóricas do Direito Cooperativo
latino-americano na atualidade,
permitindo seu avanço teórico e prático,
22 formando rede de pesquisa internacional
sobre o tema e contribuindo para a
internacionalização do PPGDPE da UPM.
Ocorrerá nos dias 22 e 23/9.
Transmissão: https://www.youtube.com/
watch?v=SXfyTfcnLmk
VI CONGRESSO DE LINGUAGEM,
IDENTIDADE, SOCIEDADE - ESTUDOS
SOBRE A MÍDIA E CARTOGRAFIAS DO
CONTEMPORÂNEO: MÚLTIPLAS
EXPRESSÕES - CLISEM 2021
A abertura do Congresso pretende reunir
pesquisadores brasileiros e de outras
nacionalidades, interessados em estudos
interdisciplinares. Desde a sua criação em
2014, o CLISEM promove Comunicações
Orais e Publicações dos participantes das
22 áreas de Comunicação, Letras, Artes,
Educação, Sociologia, História,
Antropologia, Estudos Culturais, entre
outras. Devido à COVID-19 o Congresso
será realizado exclusivamente por meios
on-line, utilizando o Google Meet em
tempo real. Os palestrantes convidados
transmitirão a comunicação oral, pelo
Youtube.
Transmissão: https://www.youtube.com/
channel/UCWf2ReJa2rTEUGrGXERRfDg/a
bout
IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE
BIODIREITO E DESENVOLVIMENTO
24 TECNOLÓGICO - NOVAS FRONTEIRAS DA
CIÊNCIA JURÍDICA

9 horas

Canal do
Programa de
Pósgraduação
em Direito
Político e
Econômico
no YouTube

FDir

(11) 2766-7170

14 horas

Canal do
CLISEM no
YouTube

CEFT/PPGEAHC

(11) 2114-8754

9 horas

Zoom

FDir

(11) 2766-7170

É destinado aos alunos da Faculdade de
Direito do Mackenzie e de Faculdades de
Direito estrangeiras como a Università
degli Studi di Salerno-Italia, Universidade
do Porto e Universidade Católica
Portuguesa. Nesta edição serão dois dias
(24 e 25/9), onde se abordará diversos
temas relacionados às novas fronteiras da
Ciência Jurídica, tanto no âmbito do
Direito Público quanto no âmbito do
Direito Privado. Transmissão: o link será
disponibilizado posteriormente pela FDir.
O CHÃO DA ESCOLA: ANALISANDO
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Encontro quinzenal da linha de pesquisa
para debate e estudo de textos e
pesquisas em andamento, tendo como
referência descrição e análise de práticas
24 pedagógicas bem-sucedidas, bem como
de sua teorização, com foco na Educação
Básica. Nesta edição o tema será
"Educação de bebês: relações, vínculos e
partilhas” e terá palestra de Maria Helena
Cruz de Carvalho. Transmissão: o link será
disponibilizado posteriormente pelo
CEFT.
ABERTURA DA SEMANA ACADÊMICA DO
CCBS E AULA MAGNA
Esta aula contará com mesa-redonda, que
terá como tema "Saúde Mental em
tempos de pandemia", tendo em vista
27 que desde 2020 a pandemia tem afetado
as pessoas de diversas maneiras. Esse
evento visa reconhecer e esclarecer
diversos aspectos psicológicos e orientar
as pessoas.
Transmissão: https://www.youtube.com/
channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
ABERTURA DO II SEMINÁRIO DE
MATEMÁTICA
Em comemoração aos 75 anos do curso
de Matemática da UPM, o evento
ocorrerá nos dias 27 e 28/9, e contará
com as seguintes palestras: "Ser
professora(a): uma construção individual
27 e coletiva", com a professora Rita de
Cássia Gallego, da Universidade de São
Paulo e "Desenvolver o pensamento
computacional, oportunidades e desafios
para a aprendizagem e ensino da
matemática para todos", com o professor
José Manuel dos Santos, da Escola
Superior de Educação do Instituto
Politécnico do Porto, em Lisboa. A

14 horas

Canal (a
definir) do
YouTube

CEFT

(11) 2114-8754

11 horas

Canal da TV
Mackenzie
no YouTube

CCBS

(11) 2114-8563

19 horas

Canal da FCI
do
Mackenzie
no YouTube

FCI

(11) 2114-8819

mediação será feita por Celina Abar, da
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo e participação especial da
professora mackenzista Vera Lucia
Azevedo, no dia 28.
Transmissão https://www.youtube.com/
watch?v=4UHXGqLrkEc

ECONOMIA E DIREITOS SOCIAIS
Trata-se de uma palestra que tem como
objetivo apresentar aos alunos a
28 necessidade e importância do debate
entre economia e o direito para serem
pensados e possivelmente realizados os
direitos sociais. Transmissão: o link será
disponibilizado posteriormente pela FDir.

19 horas

YouTube canal: a
definir

FDir

(11) 2766-7170

17 horas

Canal FAU
Mackenzie
no YouTube

FAU

(11) 2114-8289

EGRESSO FAU MACKENZIE E
ARQUITETURAS DIGITAIS
Webinar com o egresso da FAU
Mackenzie - Prof. Vinícius Juliani Universidade da Ânglia Oriental, Reino
30 Unido tem por objetivo apresentar o
percurso pessoal de um egresso da FAUM
UPM aos atuais estudantes e apresentar a
utilização de recursos digitais na
produção de arquitetura a partir da
experiência desse profissional
Transmissão: http://bit.ly/FAUMackenzie

