
 

 

 

 

 

 

Data Evento Horário Local Organização Contato   

6 

SEMANA EDUCACIONAL STEFANINI 

8 horas Teams FCI 

(11) 
2766-
7764 

  

Ação educacional da multinacional brasileira 
Stefanini, em que os docentes da FCI darão 
palestras e oficinas para divulgação de cursos à 
todos os colaboradores e executivos da empresa 
em todo território nacional. 
O link será disponibilizado posteriormente. 

  

22 

WORKSHOP BOBATH - O PAPEL DAS 
FACILITAÇÕES NO MOVIMENTO HUMANO 

13 horas 

Auditório 
Escola 

Americana 
e sala 41 
do prédio 

RW 

CCBS 

(11) 
2766-
7561 

  

O worshop é um evento introdutório ao curso 
avançado Método Bobath - controle postural e 
recuperação de membro superior, que será 
realizado nos dias 23 a 27 de julho. Será 
ministrado pela instrutora internacional, Mary 
Lynch-Ellerington (UK), membro do International 
Bobath Instructors Training Association (an 
international association for adult neurological 
rehabilitation), com assistência da Profa. Camila 
Torriani-Pasin (Brasil), membro do Grupo Adulto 
de Instrutores do Conceito Bobath Brasil. 

  

25 

III JORNADA PEDAGÓGICA FIEB 
 
Semana de preparação pedagógica dos 
professores da Fundação Instituto de Educação de 
Barueri. Os docentes da FCI, darão a palestra 
"Perspectivas de abordagem da Matemática dos 
vestibulares no Novo Ensino Médio" e 
posteriormente a oficina "Simulações 
Matemáticas", além da oficina "Construção de 
material didático para o ensino da matemática", 
que será realizada no dia 26/6. 
O link será disponibilizado posteriormente. 

8 horas Teams FCI 
(11) 

2766-
7764 

 



27 

V FÓRUM DE APRENDIZAGEM 
TRANSFORMADORA E PLANEJAMENTO 
PEDAGÓGICO  

8 horas 

On-line, 
via 

plataforma 
Zoom, com 

um dia 
presencial 

(27/07) 
na 

Pinacoteca 
de São 
Paulo 

PRGA 

(11) 
2114-
8996 

  

Esta edição oferecerá aos docentes a oportunidade 
de produzirem uma atividade reflexiva, a partir da 
vivência de uma experiência estética, conhecer a 
funcionalidade do Portfólio Reflexivo como 
recurso de aprendizagem e avaliação dos alunos, 
refletir sobre as estratégias avaliativas no âmbito 
da Aprendizagem Transformadora, conhecer o 
ePortfólio como ferramenta de registro das 
competências estudantis e sua finalidade frente ao 
mercado de trabalho. 
O V Fórum acontecerá tanto de forma virtual, com 
a utilização da plataforma Zoom, quanto 
presencial, com visitação à Pinacoteca para 
realização de atividade reflexiva docente. 
Para se inscrever e obter mais informações sobre 
os palestrantes, 
acesse: https://www.mackenzie.br/eventos/unive
rsidade/2022/v-forum-aprendizagem-
transformadora 

  

30 

RECEPÇÃO AOS PAIS 

9 horas 
Auditório 

Ruy 
Barbosa 

Reitoria 
(11)2766-

7099 

  

Será realizada a tradicional Recepção aos Pais dos 
calouros ingressantes no 2º semestre de 2022. 

  

30 

RECITAL DO CENTRO DE MÚSICA BRASILEIRA 
 
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. 

18 horas 
Auditório 

Escola 
Americana 

PREC 
(11) 2114-

8746 
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