
 

 

 

 

 

 

Data Evento Horário Local 
Organiz

ação Contato 

1 

DIGNIDADE DA PRÁTICA 

9 horas 

Prédio João 
Calvino – sala 

401 
– campus  

Higienópolis 

CEFT 

(11) 
2114-
8710 

O curso nasceu da necessidade de rever as questões 
vinculadas à experiência, à prática, às percepções e 
perspectivas dos campos da formação do professor, do 
educador social, popular, da infância e juventude. Possui 
relação com o projeto “Lidando com novos espaços”, que 
é uma parceria entre a Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Alanus e Siegen (Alemanha), com a 
Secretaria Municipal de Educação e o CEU Butantã. Está 
também vinculado ao PrInt/Capes do Programa de Pós-
Graduação em Educação, Arte e Cultura da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 

1 

PROJETO EM DEBATE FAU+D - METAVERSO: 
OPORTUNIDADES NO DESIGN E NA ARQUITETURA 

17 
horas 

Canal da FAU 
no YouTube 

FAU 

(11) 
2114-
8289 

Este evento faz parte do Projeto de Extensão FAU+D – 
um projeto que traz convidados externos para 
debaterem diversos temas com alunos da graduação de 
Arquitetura e Urbanismo e Design. Nesta edição, os 
palestrantes convidados serão os docentes Andre Fox - 
Arquiteto, urbanista e designer formado pela UFPE e 
pela CESAR School; Prof. Billy Garcia - IA Voice Thinker e 
WEB3 Creator; Prof. Marcelo Teixeira - Arquiteto, mestre 
e doutorando  pela FAU Mackenzie e o Prof. Renato 
Vizioli - formado em Engenharia e em Arquitetura pela 
FAU Mackenzie. 
Transmissão: https://www.youtube.com/watch?v=15s3
qLCIcU 

  

https://www.youtube.com/watch?v=15s3qLCIcU
https://www.youtube.com/watch?v=15s3qLCIcU


1 

WEBINAR - UNIVERSO OPEN: MUDANÇAS, INOVAÇÃO 
E TENDÊNCIAS 

20 
horas 

Canal FCI 
Educação 

Continuada 
no YouTube 

FCI 

(11) 
2114-
8301 

O Open Finance possui como objetivo compartilhar 
dados de todos os serviços financeiros entre instituições 
financeiras e demais empresas. Isso torna mais atrativo o 
papel de iniciador de pagamentos, além de abrir novas 
possibilidades de monetização. Será debatido o Universo 
Open: mudança, inovação e tendências com palestra da 
Ligia Lopes, Head de Operações da TEROS. 
Transmissão: https://www.youtube.com/watchv=PMgkJ
GffRSg 

2 

REVIDRO: CRIAÇÃO ARTÍSTICA E AÇÃO SOCIAL 

14h30 

Laboratório 
Atelier de 

Vidro, prédio 
23 

– campus Hig
ienópolis 

CEFT 

(11) 
2114-
8710 

A ação de extensão objetiva organizar a recolha de 
sucatas de vidro para a reutilização e criação de material 
artístico. Em coparceira com professores e estudantes da 
Alemanha, pretende orientar a construção de um ateliê 
em local adequado e de acesso das pessoas de baixa 
renda para favorecer uma economia criativa. Os objetos 
produzidos serão expostos nas universidades envolvidas 
mostrando o processo em sua totalidade. 
Concomitantemente será elaborada uma campanha para 
a doação de um forno, o que trará autonomia total aos 
comunitários. 

2 

DESAFIOS PARA UMA CARREIRA INTERNACIONAL EM 
CONTROLADORIA 

18h30 Teams CCSA 

(11) 
2114-
8836 

Considerando-se o crescente movimento de 
internacionalização de carreiras profissionais em 
controladoria, bem como cenário global de 
oportunidades, aliado a crescente divulgação de órgãos 
de classe relacionados a contabilidade e finanças e 
controladoria, a palestra contribuirá para exposição de 
experiência empírica de profissionais que atuam no 
exterior nas referidas áreas, proporcionando aos 
participantes novas informações sobre o caminho a ser 
percorrido, habilitações necessárias, e características a 
serem desenvolvidas. 
Transmissão: https://tinyurl.com/jc6pvdpc 

3 

DOCÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE IV: CENÁRIOS 
E DESAFIOS 

19 
horas 

Teams CEFT 

(11) 
2114-
8710 

Este evento faz parte da linha de formação do educador 
para a interdisciplinaridade, além de agregar os alunos 
em torno das temáticas da linha de pesquisa. Nesta 
edição, será discutido o papel da capelania no ensino 
superior: limites e possibilidades-com o Rev. Marcelo 
Coelho e professor Paulo Fraga. 
Transmissão: encurtador.com.br/oruKZ 

https://www.youtube.com/watchv=PMgkJGffRSg
https://www.youtube.com/watchv=PMgkJGffRSg
https://tinyurl.com/jc6pvdpc


3 

INSTITUIÇÕES INFORMAIS E O ENGAJAMENTO NAS 
ORGANIZAÇÕES 

19 
horas 

Teams CCSA 

(11) 
2114-
8597 

Este evento tem por objetivo proporcionar um amplo 
debate sobre as instituições informais e seus impactos 
nos processos de engajamento em organizações que 
operam em diferentes países em todo o mundo e seus 
desafios na padronização dos processos de gestão de 
pessoas versus as nuances locais. 
Transmissão: encurtador.com.br/cgwHM 

3 

GRAN FINALE 

8h00 

Auditório da 
Escola 

Americana 
– campus Hig

ienópolis 

PREC 

(11) 
2114-
8746 

O Festival Nacional de Corais Infantis e Jovens é um 
evento musical que reúne mais de 400 crianças e jovens 
de corais pré-selecionados de todo Brasil, que se 
integram para formar dois grandes coros com repertório 
único para um concerto final: o GRAN FINALE, regido 
por competente e tarimbado maestro convidado de 
renome nacional e internacional. Esse formato inovador 
é inspirado no tradicional festival anual que acontece no 
Teatro Carnegie Hall de Nova York – EUA. 

4 

PASTORES DA BAIXADA SANTISTA - VISITA AO 
MACKENZIE 

9h30 

Auditório 
MackGraphe 
– campus Hig

ienópolis 

CEFT 

(11) 
2114-
8754 

Consiste em uma recepção com café da manhã, 
apresentação dos cursos da universidade, visita 
histórico/cultural guiada pelo campus da universidade 
com pastores de diversas denominações e presidentes de 
conselhos de pastores da baixada santista, em busca de 
possibilidades na oferta dos cursos em EAD. 

4 

CASA DO UNIVERSITÁRIO 

8h30 

Auditório 
Ruy Barbosa 
– campus Hig

ienópolis 

CEFT 

(11) 
2114-
8754 

Atividade em parceria com a Casa do Universitário Brasil 
onde serão apresentados os cursos da UPM à 
professores, gestores escolares e líderes comunitários, 
dirigentes de ONGS e demais interessados. 

  



6 

INTERLOCUÇÕES INTERNACIONAIS: HAVANA'S DIY 
WIFI. COMMUNITY COMPUTER NETWORKS AND THE 
HUMAN INFRASTRUCTURES THAT SUSTAIN THEM 

14 
horas 

Teams CEFT 

(11) 
2114-
8710 

Atividade de Internacionalização e da Rede de Pesquisa 
do Programa em Educação, Arte e História da Cultura 
com universidades da América Latina, América do Norte 
e Europa e que tem como objetivo apresentar aspectos 
teórico-metodológicos abordados em pesquisas 
orientadas por uma atitude interdisciplinar e um olhar 
internacional para a Educação, Cultura e Artes. 
Tematizar as práticas cotidianas educacionais, culturais 
e artísticas, além de aprofundar os procedimentos de 
pesquisa. 
Transmissão: https://bit.ly/havanasdiy 

6 

WORKSHOP DE ALIMENTOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

11 
horas 

Teams CCBS 

(11) 
2114-
8163 

No Workshop de Alimentos do curso de Nutrição, os 
alunos apresentam produtos alimentícios inéditos, 
voltados à indústria de alimentos, desenvolvidos ao 
longo do componente curricular "Tecnologia de 
Alimentos". 
Transmissão: o link será disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

7 

FITOTERAPIA – HORTOS MEDICINAIS 

7h30 

Vão livre do 
MackGraphe 
campus Higie

nópolis 

CCBS 

(11) 
2114-
8694 Apresentação oral dos grupos listados apresentando o 

uso correto e a forma de cultivo das Plantas Medicinais. 

8 

COMO SE ALIMENTAR PARA TER UM BOM 
DESEMPENHO NAS PROVAS E O VESTIBULAR 

14 
horas 

Instagram do 
curso de 
Nutrição 

CCBS 

(11) 
2114-
7361 

Em comemoração ao Dia Mundial da Luta contra o 
Câncer, a live realizada pela Profa. Renata Furlan Viebig 
e a Nutricionista Bianca Manzoli será relançada e 
postada no IGTV do Curso de Nutrição e no canal do 
YouTube do CCBS. A docente e a convidada discutem 
aspectos importantes sobre a atuação do Nutricionista 
em Oncologia Pediátrica, trazendo questões práticas da 
assistência nutricional hospitalar para estes pacientes. 
Transmissão: https://www.instagram.com/nutricao_mack
enzie/ 

  

https://bit.ly/havanasdiy
https://www.instagram.com/nutricao_mackenzie/
https://www.instagram.com/nutricao_mackenzie/


8 

DEMOCRACIA E REGULAÇÃO DOS MEIOS DIGITAIS 

19 
horas 

Auditório da 
Escola 

Americana ca
mpus Higienó

polis 

FDIR 

(11) 
2766-
7170 

Trata-se de evento presencial cuja temática abarca a 
Ciência Política, Direito Constitucional e Direito Digital. 
No primeiro 
dos painéis, haverá exposição acerca dos impactos de 
aplicativos de mensagem em eleições e sua regulação; no 
segundo, se discutirá a PL das Fake News, inicialmente 
de uma perspectiva prática, do Direito Digital, e, 
posterior, seus 
aspectos constitucionais. 

8 

ORQUESTRA LOCOMOTIVA: SOL DA LIBERDADE 

20 
horas 

Auditório 
Ruy Barbosa 

- 

campus Higie
nópolis 

PREC 

(11) 
2114-
8746 

A Associação Locomotiva João Ramalho é uma 
organização sem fins lucrativos que assiste, por meio do 
ensino da música no contraturno escolar, crianças e 
adolescentes, de 7 a 17 anos. Em parceria com a 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, em celebração 
pelos 70 anos, a Orquestra Locomotiva apresenta o 
espetáculo Sol da Liberdade: 200 anos de independência, 
100 anos de Arte Moderna. 

9 

SEMANA DO MEIO AMBIENTE: A IMPORTÂNCIA DO 
SANEAMENTO BÁSICO 

13 
horas 

Auditório 
Eduardo 

Lane 
– campus Ca

mpinas 

CCT 

(11) 
2114-
4170 

O projeto caracteriza-se como extensionista pois agrega 
diversos atores da sociedade em prol de um objetivo 
comum que é qualidade de vida. Esse projeto nasce na 
universidade com seu acolhimento pelos alunos do 
centro de ciência e tecnologia junto com os alunos do 
ensino médio. Espera-se que esse projeto possa 
contribuir para a construção de políticas públicas em 
consonância com os ideais coletivos e em prol do bem-
estar comum. O evento também ocorrerá no 10 de junho. 

9 

WEBINAR DE PESQUISA - O LABORATÓRIO DE 
MATEMÁTICA COMO APOIO AO PROFESSOR DO 
ENSINO BÁSICO 

18 
horas 

Canal da FCI 
no YouTube 

FCI 

(11) 
2114-
8301 

Neste Webinar de Pesquisa será discutido a importância 
do Laboratório de Matemática no desenvolvimento de 
material didático para apoio do professor do ensino 
básico e terá como palestrante a Profa. Dra. Vera Lúcia 
Antônio Azevedo - Coordenadora do Curso de 
Matemática da FCI - UPM. 
Transmissão: https://www.youtube.com/watchv=Lev7_
pmwEw8 

https://www.youtube.com/watchv=Lev7_pmwEw8
https://www.youtube.com/watchv=Lev7_pmwEw8


9 

ORQUESTRA LOCOMOTIVA: SOL DA LIBERDADE 

  
A Associação Locomotiva João Ramalho é uma 
organização sem fins lucrativos que assiste, por meio do 
ensino da música no contraturno escolar, crianças e 
adolescentes, de 7 a 17 anos. Em parceria com a 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, em celebração 
pelos 70 anos, a Orquestra Locomotiva apresenta o 
espetáculo Sol da Liberdade: 200 anos de independência, 
100 anos de Arte Moderna. 

19 horas 
Auditório 

- Campus Campi
nas 

PREC 
(11) 2114-

8746 

11 

CAFÉ SAFS 

8h30 

MackGraphe 
- campus Higi

enópolis 

CEFT 

(11) 
2114-
8754 

Encontro com lideranças do trabalho presbiteriano 
feminino do Sínodo Leste Paulistano com o objetivo de 
desenvolvimento das atividade extensionistas, 
principalmente devido às exigências legais, além da 
temática sobre oferta de cursos de curta duração pelos 
professores da Teologia. 

13 

SESSÕES DE PÔSTERES DO TCC I DA FCI 

18 
horas 

Pátio do 
Ensino 

Fundamental 
II 

- campus Higi
enópolis 

FCI 

(11) 
2114-
8301 

Nesta sessão de pôsteres os estudantes que estão em 
TCC I da FCI irão apresentar para os avaliadores e para a 
comunidade Mackenzie os resultados preliminares de 
suas pesquisas desenvolvidas durante o TCC I. O evento 
acontecerá entre os dias 13 e 15 de junho. 

13 

COLÓQUIO HABITAR EM DEVIR: 
[DES]ENCLAUSURAMENTOS 

19h15 

Auditório 
João Calvino 

e canal da 
FAU no 

YouTube 

FAU 

(11) 
2114-
8289 

O colóquio nacional, intitulado Habitar em devir: 
[des]enclausuramentos, faz parte de uma pesquisa, em 
andamento, intitulada “Habitar em devir: outras 
moradas”, coordenada pelo Prof Igor Guatelli, financiada 
pela MSH Paris-Nord, com a participação de docentes da 
Fau-Mackenzie, FAUUSP, FAU-UFRGS e Gerphau-ENSA 
Paris LaVillette. Tendo como foco os processos de 
transformação, mutação ligadas a noção de “demeure”, 
de morada, de permanência junto de algo, coloca-se 
também como lugar da morada de um pensamento sobre 
os devires estéticos das existências comunais 
minoritárias. O evento acontecerá entre os dias 13 e 17 
de junho. 
Transmissão: http://bit.ly/PPGAU-FAUMack 

14 

CONFERÊNCIA TEOLÓGICA 

18 
horas 

Auditório 
Ruy Barbosa 
- campus Higi

enópolis 

CHANC
ELARIA
/ CEFT 

(11) 
2114-
8754 

Promovido pela Chancelaria, CEFT e edições Vida Nova a 
palestra será proferida pelo professor Peter Williams. O 
palestrante é diretor executivo da Tyndale Housa, 
Cambridge. 

http://bit.ly/PPGAU-FAUMack


23 

I SEMINÁRIO DE PESQUISA EM DIREITO PENAL 
ECONÔMICO, COMPLIANCE E PROTEÇÃO DE DADOS 

10 
horas 

Canal 
PPGDPE no 

Youtube 

FDIR 

(11) 
2766-
7170 

Possui como objetivo promover reflexões aos discentes, 
docentes e pesquisadores da área jurídica sobre Direito 
Penal Econômico, compliance, proteção de dados e suas 
interfaces e ampliar o espectro de pesquisas do grupo. A 
exposição das pesquisas desenvolvidas no âmbito do 
PPGDPE e em especial no âmbito do Grupo de Pesquisa 
em “Direito Penal Econômica e Justiça Penal 
Internacional” tendem a ser aprimoradas e reforçadas a 
partir de seminários como este que propiciam reflexões 
e compartilhamento de conhecimento. 
Transmissão: https://www.youtube.com/channel/UCuE27
yLixyhLS22D6HpzHuw 

25 

AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE KEMEL 

14 
horas 

Rua Vitor 
Barbosa 

Guisar, nº56 
– Cidade 

Kemel, Poá – 
SP. 

MACKE
NZIE 

VOLUN
TÁRIO/ 

CEFT 

(11) 
2114-
8754 

Será realizado em parceria com o curso de Teologia e o 
Mackenzie Voluntário, além da Federação Sinodal do 
Trabalho Feminino Leste Paulistano. Consistirá em ações 
sociais à comunidade nas dependências de uma 
congregação presbiteriana onde serão realizados 
atendimentos jurídicos, psicológicos e distribuição de 
gêneros alimentícios. 

25 

CONCERTO DO CENTRO DE MÚSICA BRASILEIRA 

18 
horas 

Auditório da 
Escola 

Americana 

PREC 

(11) 
2114-
8746 

Será realizado o concerto de música como parte das 
comemorações dos 70 anos da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM). O evento acontece em 
parceria com o Centro de Música Brasileira (CMB), que 
defende e promove maior divulgação da música erudita 
brasileira. 

 

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

