
 

Data Evento Horário Local Organização Contato 

1 

DIREITO PENAL E ECONÔMICO 

10 horas 
Canal PPGDPE 

no YouTube 
FDIR (11) 2766-7170 

O evento tem o objetivo de 
divulgar aos discentes os 
trabalhos desenvolvidos pela 
Equipe de Internacionalização, 
experiências e oportunidades 
internacionais. 
Essa divulgação trará grande 
relevância, pois busca fomentar 
a internacionalização entre o 
público discente da 
Universidade. 

  Transmissão: https://www.yout
ube.com/channel/UCuE27yLixyh
LS22D6HpzHuw 

1 

DESAFIOS DE SAÚDE MENTAL 
NA GRAVIDEZ E PUERPÉRIO: 
PERSPECTIVA DA 
NEUROCIÊNCIA 
TRANSLACIONAL 

12 horas Teams CCBS (11) 2114-8707 

A palestra será realizada pela 
Profa. Dra. Ana Ganho-Ávila, 
docente e pesquisadora em 
Psicologia e Neurociência da 
Universidade de Coimbra - 
Portugal. A docente realiza 
pesquisas em neurociência 
translacional aplicada à avaliação 
e intervenção na depressão 
durante a gravidez e no período 
pós-parto, e trará dados das 
pesquisas mais recentes sobre o 
tema. O evento é voltado aos 
estudantes da graduação em 
Psicologia e Pós-Graduação em 
Distúrbios do Desenvolvimento 
do Mackenzie e possui o objetivo 

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


de apresentar dados atuais sobre 
aplicações da neurociência 
translacional na avaliação e 
intervenção na depressão 
perinatal. 

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

1 

PROJETO & PROSA 

17 horas 

Canal PPGAU 
FAU 

Mackenzie no 
YouTube 

FAU (11) 2114-8289 

Esta edição receberá o professor 
da FAU - Mackenzie Sami Bussab 
e possui o objetivo de fomentar 
uma discussão ampla e crítica da 
produção de mackenzistas e 
professores arquitetos e 
urbanistas. 

Transmissão: https://www.youtu
be.com/channel/UCyvlFSfpUsufd
O7whCTnoxA 

2 

WORKSHOP SOBRE 
PANIFICAÇÃO ARTESANAL 

14 horas 

Cozinha 
experimental 
- prédio 38 - 

Ed. Rev. 
Amantino 

Vassão 

CCBS (11) 2766-7353 

O evento será ministrado pelos 
docentes, Camila de Meirelles 
Landi e Daniel Marcus Martins, do 
curso de Gastronomia com o 
objetivo de apresentar técnicas 
de preparo, informações gerais, 
bem como produções clássicas 
com o tema “Panificação 
Artesanal”, além de proporcionar 
o conhecimento dos preparos, 
suas histórias, técnicas de cocção 
e receitas clássicas previamente 
selecionadas de pães artesanais e 
aos participantes externos, 
apresentar a proposta do curso 
de Gastronomia, bem como os 
espaços da UPM utilizados. 

Para participar, basta encaminhar 
e-mail com 
inscrição: ccbs.gastronomia@ma
ckenzie.br e secgastro@mackenz
ie.br 

4 MACKENZIE CONNECT 2021 9 horas CEC (11) 2766-7517 

https://www.youtube.com/channel/UCyvlFSfpUsufdO7whCTnoxA
https://www.youtube.com/channel/UCyvlFSfpUsufdO7whCTnoxA
https://www.youtube.com/channel/UCyvlFSfpUsufdO7whCTnoxA
mailto:ccbs.gastronomia@mackenzie.br
mailto:ccbs.gastronomia@mackenzie.br
mailto:secgastro@mackenzie.br
mailto:secgastro@mackenzie.br


Evento direcionado aos alunos 
que estão no final da graduação e 
desejam aprimorar seus 
conhecimentos e ampliar suas 
perspectivas profissionais 
realizando um dos cursos lato 
sensu da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e 
contará com palestras do Daniel 
Dias e Mario Sergio Cortella, além 
do plantão de dúvidas divididas 
por Unidade Acadêmica.   

  

Confira a programação 
completa: https://www.mackenz
ie.br/eventos/universidade/mac
kenzie-connect   

Auditório Ruy 
Barbosa, com 
transmissão 
para o canal 

da TV 
Mackenzie no 

YouTube 

4 

CICLO DE OFICINAS – 
FORMAÇÃO CONTINUADA EM 
PSICOLOGIA ESCOLAR 

9 horas Google Meet CCBS (11) 2114-8563 

O curso oferecido gratuitamente 
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 de cursos 
de Psicologia. Irá abordar as 
possibilidades de atuação do 
psicólogo escolar e educacional 
diante das diversas dimensões da 
escola com vistas ao processo 
ensino-aprendizagem e a 
promoção do desenvolvimento 
humano, além de discutir 
fundamentos teórico-práticos 
para a intervenção do psicólogo 
na educação. Será ofertado 
também no dia 11/12. 

  

https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/mackenzie-connect
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/mackenzie-connect
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/mackenzie-connect


Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

6 

MOSTRA ON-LINE DE TCC 
2021/2º 

8 horas Teams CCBS (11) 2114-8528 

O TCC e seu evento de divulgação 
no formato de Mostra têm como 
objetivo consolidar o processo de 
formação acadêmica e 
profissional de graduandos em 
Psicologia, desenvolvendo 
comportamento científico com o 
adequado aprofundamento 
temático, manifesto em uma 
pesquisa acadêmica. Além disso, 
visa o aprimoramento da 
interpretação crítica e da 
comunicação em suas diversas 
formas, constituindo-se em um 
ambiente privilegiado para o 
exercício de atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. Ele será 
realizado entre os dias 6 a 10 de 
dezembro. 

  

O link será disponibilizado 
posteriormente pelo CCBS. 

6 

JORNADA EAD MACKENZIE 

19 horas VIMEO CEDAD (11) 2766-7109 

Entre os dias 6 e 8 de dezembro, 
o Centro de Educação a Distância 
realizará a Jornada EaD 
Mackenzie – evento que tem por 
objetivo conectar pessoas aos 
cursos a distância da 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Será composto por 
oficinas ministradas pelos 
professores da universidade que 
ocorrerão ao longo dos três dias 
de evento, assim como as lives, 
que contarão com a participação 
de convidados renomados no 
mercado. 



  

Inscrição: https://www.mackenzi
e.br/eventos/universidade/2021
/jornada-ead 

7 

ENCONTROS DE 
APRENDIZAGEM EM 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL – 
ENCONTROS ENTRE BRASIL E 
ESTADOS UNIDOS 

8 horas Zoom CCBS (11) 2114-8563 

O projeto visa promover o 
conhecimento dos alunos de 6º 
ao 10º semestres do curso de 
Fisioterapia em temas como 
avaliação do 
neurodesenvolvimento, aspectos 
clínicos de alguns transtornos do 
neurodesenvolvimento e 
abordagens terapêuticas na 
população, por meio da 
apresentação de casos clínicos e 
resolução colaborativa de 
problemas. A participação 
permitirá ampliar as 
oportunidades de aprendizagem 
na colaboração e interação com 
pares de outros países e 
contextos e da participação em 
outras salas de aula, modelos 
pedagógicos e conteúdos. 
Propõe-se a realização de 
aulas on-line, organizadas em 
momentos síncronos para 
apresentação e discussão de 
casos clínicos. Alunos e 
professores das duas instituições 
trabalharão em estreita 
colaboração, promovendo a 
expansão de conhecimentos 
específicos da UPM a respeito da 
atuação dos fisioterapeutas no 
desenvolvimento infantil no 
Brasil e nos EUA. 

  

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/jornada-ead
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/jornada-ead
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/jornada-ead


7 

DEVOCIONAL DE 
ENCERRAMENTO DA REITORIA 

  

Devocional especial de 
encerramento do ano letivo. 

  

Transmissão: https://youtu.be/a
_XnhkwkavE 

8h30 
Canal da TV 

Mackenzie no 
YouTube 

Reitoria - 

7 

NEUROCIÊNCIA APLICADA À 
INTERVENÇÃO CLÍNICA AO 
LONGO DO DESENVOLVIMENTO 

14 horas Teams CCBS (11) 2114-8707 

O mini-curso tem como objetivo 
geral promover a compreensão 
acerca dos contributos da 
neurociência social e afetiva na 
compreensão de processos-
chave complexos 
(comportamentais, cognitivos e 
contextuais) e no 
desenvolvimento das novas 
abordagens terapêuticas 
baseadas em evidência. Ele será 
aberto à comunidade do 
Programa de Pós-Graduação em 
Distúrbios do Desenvolvimento 
da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. 

  

O link será disponibilizado 
posteriormente pelo CCBS. 

7 

PROJETO & PROSA 

17 horas 

Canal PPGAU 
FAU 

Mackenzie no 
YouTube 

FAU (11) 2114-8289 

Esta edição receberá o professor 
da FAU - Mackenzie Flávio 
Marcondes e possui o objetivo de 
fomentar uma discussão ampla e 
crítica da produção de 
mackenzistas e professores 
arquitetos e urbanistas. 

  

Transmissão: https://www.youtu
be.com/channel/UCyvlFSfpUsufd
O7whCTnoxA 

https://youtu.be/a_XnhkwkavE
https://youtu.be/a_XnhkwkavE
https://www.youtube.com/channel/UCyvlFSfpUsufdO7whCTnoxA
https://www.youtube.com/channel/UCyvlFSfpUsufdO7whCTnoxA
https://www.youtube.com/channel/UCyvlFSfpUsufdO7whCTnoxA


9 

TRILHAS E CARREIRAS: GRUPO 
GRADUAL 

12 horas Google Meet CCBS (11) 2114-8563 

O evento visa apresentar o 
programa de treinamento e 
desenvolvimento realizado no 
grupo gradual em parceria com o 
curso de psicologia e abrir um 
novo processo seletivo para 
alunos interessados em estágio 
não-obrigatório, além de 
apresentar uma possibilidade de 
percurso de carreira. 

  

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

13 

OFICINA PARA PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS NA SAÚDE DA 
MULHER - AURICULOTERAPIA 

13 horas 
Laboratório 

de fisioterapia 
CCBS (11) 2114-8795 

Essa oficina possui o objetivo de 
desenvolver e discutir as práticas 
integrativas para a saúde da 
mulher e do homem, além de 
apresentar a medicina 
tradicional chinesa e a 
abordagem da Auriculoterapia 
com o uso de sementes. É 
voltada para os alunos do curso 
de fisioterapia. 

16 

LIVE DESPEDIDA - ALUNAS 
FUNDADORAS LAUF 

13 horas 
Página do 
Instagram 
lauf.mack 

CCBS (11) 2114-8795 

Apresentação dos benefícios na 
estruturação de uma Liga para 
sua vida profissional, além de 
desenvolver o maior 
engajamento dos discentes no 
desenvolvimento do 
protagonismo como estudantes 
e profissionais. Busca também 
promover o estímulo de novos 
alunos a serem engajados em 
estruturação de projetos 
integradores e desenvolvimento 
da carreira profissional na área 
da saúde da mulher. 

  



Transmissão: https://instagram.c
om/lauf.mack?utm_medium=co
py_link 

16 

CERIMÔNIA DE CELEBRAÇÃO 
DOS 125 ANOS DA ESCOLA DE 
ENGENHARIA 

15 horas 

Canal da 
Escola da 

Engenharia no 
YouTube 

EE 
delmarcio.silva@

mackenzie.br 

No encerramento das 
festividades que ocorreram ao 
longo de 2021, será inaugurado o 
Hall da  Escola de Engenharia 
Mackenzie, com novo layout e 
exposição permanente em 
parceria com o Centro Histórico 
Cultural Mackenzie, além da 
"Cápsula do Tempo da Escola de 
Engenharia 125 anos EE, que será 
aberta na celebração dos 150 
anos em 2046. 

  

Transmissão: https://www.youtu
be.com/c/EscoladeEngenhariaM
ackenzie/featured 
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