
 

 

 

 

 

Data Evento Horário Local Organização Contato 

2 

O CHÃO DA ESCOLA 2: ANALISANDO PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

14 horas Teams CEFT 
(11) 2114-

8710 

Encontro quinzenal da linha de pesquisa para debate e 
estudo de textos e pesquisas em andamento, tendo como 
referência a descrição e análise de práticas pedagógicas 
bem-sucedidas, bem como sua teorização, focando a 
Educação Básica que busca dar visibilidade as pesquisas 
que envolvem processos e de desenvolvimento profissional 
da docência, além de agregar os alunos da graduação e 
pós-graduação, e dos cursos de licenciaturas na discussão 
da temática. Esta edição terá como tema "Formação 
Docente para as Relações Étnico-Raciais", e será proferida 
pela Profa. Dra. Adriana de Carvalho Alves Braga. 
Transmissão: encurtador.com.br/mowEI 

2 

30ª SEMANA DA EDUCAÇÃO 

19h30 

Canal do 
CEFT no 

YouTube e 
Teams 

CEFT 
(11) 2114-

8754 

A Semana da Educação ocorrerá entre os dias 2 a 4/5 e terá 
como temas " Educação para relações étnico-raciais", 
"Novos tempos: a urgência de novas pedagogias e de novas 
didáticas" e "Professoras experientes: reflexões sobre a 
formação docente a partir de cartas", além de contar com a 
participação das profas. Adriana de Carvalho Alves Batista 
(SME/PMSP), Maria Amélia do Rosário Santoro Franco 
(Unisantos) e Thatiana Francelino Guedes Pineda 
(CP/Mack). 
Transmissão: https://bit.ly/3xCUwTs 

2 

BATALHA DE DADOS 

9 horas A definir FCI 
(11) 2114-

8301 
O Itaú Unibanco e o Mackenzie estão juntos, com o 
propósito de trazer a cultura data driven e analytics pra o 
mundo universitário por meio de um Hackathon: A Batalha 
de Dados. O evento acontecerá nos dias 2 a 4 de maio. 

  

https://bit.ly/3xCUwTs


3 

Iº SIMPÓSIO INTERNACIONAL: O MUNDO DO TRABALHO 

9h30 

Auditório 
João 

Calvino 
– campus 

Higienópol
is e Canal 

da TV 
Mackenzie 

no 
YouTube 

CEFT 
(11) 2114-

8710 

O I simpósio Internacional visa o compartilhamento teórico 
e metodológico sobre o mundo do trabalho na perspectiva 
Nacional e Internacional e contará com palestras sobre  “As 
TIC´s e a Crise do Mundo no Trabalho”, proferida pelo Prof. 
Dr. José Maria Carvalho Ferreira - Universidade Técnica de 
Lisboa e a palestra “Plataformização do Trabalho no Brasil, 
no Contexto da "economia autônoma, que será proferida 
pelo Prof. Dr. Cleverson Pereira de Almeida, Pró-Reitor de 
Extensão e Cultura da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.                
  
Transmissão: https://youtu.be/bwyOEBE_duI   

4 

XXXI WORKSHOP DE MEDICAMENTOS - VI MACK INOVA 
MEDICAMENTOS 

8 horas Zoom CCBS 
(11) 2114-

8563 

O evento é uma atividade integrada das disciplinas do 6º 
semestre do curso de farmácia. Os alunos apresentam o 
relato de desenvolvimento de um medicamento alopático 
inovador, por meio da elaboração de artigo científico, 
apresentação oral, além de debate com aspectos 
relacionados pelas disciplinas participantes. As atividades 
são previamente elaboradas ao longo do semestre nas 
disciplinas de Práticas na Indústria Farmacêutica e 
Tecnologia Farmacêutica. 
Transmissão: o link será disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

4 

3º SEMINÁRIO DE DIREITO E TECNOLOGIA DO GRUPO DE 
ESTUDO DE DIREITO E INOVAÇÃO 

14 horas 
Canal 

Inovamack 
FDIR 

(11) 2766-
7170 

Trata-se da 3ᵃ edição de Seminário que buscará debater 
aspectos jurídicos e éticos do uso da Inteligência Artificial, 
bem como o estado da arte regulatório da moderação de 
conteúdos no contexto das redes sociais. Para tanto, o 
evento contará com dois painéis, o primeiro sobre o PL 
2630 e o tema relacionado à moderação de conteúdo e o 
segundo painel sobre o PL 21/2020, sobre construção de 
um marco regulatório sobre o uso de IA no Brasil. 
Transmissão: https://www.youtube.com/channel/UCi3dUs
LmDw-CIqEFrxAgA9A 

4 

OPORTUNIDADES DE MOBILIDADE ACADÊMICA 

18 horas Teams CCBS 
(11) 2114-

8563 

Serão apresentadas as oportunidades de mobilidade 
acadêmica que a UPM oferece aos alunos de graduação, o 
processo de seleção, requisitos necessários para se obter 
uma boa classificação, além da participação da aluna 
Juliana Nencioni, que está em mobilidade acadêmica na 
Università do Bologna, Itália. 
Transmissão: https://bityli.com/mIUZV 

https://youtu.be/bwyOEBE_duI
https://www.youtube.com/channel/UCi3dUsLmDw-CIqEFrxAgA9A
https://www.youtube.com/channel/UCi3dUsLmDw-CIqEFrxAgA9A
https://bityli.com/mIUZV


4 

DOCÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE IV: CENÁRIOS E 
DESAFIOS 
   
Encontro quinzenal da linha de pesquisa para debate e 
estudo de textos e pesquisas em andamento com o 
objetivo de socializar pesquisas desenvolvidas no Programa 
de Pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura 
na linha de formação do educador para a 
Interdisciplinaridade, além de agregar os alunos em torno 
das temáticas abordadas. Esta edição, terá como tema 
“Professoras experientes: reflexões sobre a formação 
docente a partir de cartas” e será proferida pelas 
professoras Dra. Thatiana Francelino Guedes Pineda e Dra. 
Maria da Graça Nicoletti Mizukami . 
Transmissão: encurtador.com.br/frOU5 

19 horas Teams CEFT 
(11) 2114-

8754 

4 

CONGRESSO INTERNACIONAL “COOPERAÇÃO JURÍDICA 
INTERNACIONAL NA TRÍPLICE FRONTEIRA – BRASIL, 
ARGENTINA E PARAGUAI” 

19 horas Zoom FDIR 
(11) 2766-

7170 

Promovido pelos Grupos de Pesquisa CNPq “Cidadania, 
Constituição e Estado Democrático de Direito”, “Direito 
Penal Econômico e Justiça Internacional” e “O Sistema de 
Seguridade Social”, o evento Cooperação Jurídica 
internacional na tríplice fronteira (Brasil-Argentina-
Paraguai) está vinculado ao doutorado interinstitucional 
(DINTER) realizado pelo Programa de Pós-Graduação em 
Direito Político e Econômico da Faculdade de Direito da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Programa de 
Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário 
Dinâmica das Cataratas, sendo também aberto também 
para pesquisadores de outras universidades brasileiras, 
argentinas e paraguaias. O evento acontecerá nos dias 4 a 
6 de maio. 
Transmissão: o link será disponibilizado posteriormente 
pela FDir. 

9 

XX SEMANA DO CCSA 

8 horas 

Auditório Ruy 
Barbosa 

Campus Higien
ópolis e 

transmissão 
pelo canal da 
TV Mackenzie 
no YouTube 

CCSA 
(11)2114-

8246 

Em sua vigésima edição, a Semana do CCSA ocorrerá de 9 a 
13 de maio, trazendo a temática "Os Desafios da Era 
Digital: Desenvolvimento Profissional, Inovação Disruptiva 
e Sustentabilidade". Com o objetivo de propiciar aos alunos 
dos cursos de administração, ciências contábeis e 
economia, a aquisição de conhecimentos práticos por meio 
de palestras e oficinas, oferecidas por profissionais do 
mercado e professores da unidade acadêmica, compondo o 
rol das atividades extensionistas contextualizadora dos 
conhecimentos adquiridos no curso, e promovendo o 
intercâmbio de informações entre a academia e o mundo 
de negócios. 
Transmissão: https://www.youtube.com/c/TvMackenzie/vi
deos?view=2&live_view=502 

https://www.youtube.com/c/TvMackenzie/videos?view=2&live_view=502
https://www.youtube.com/c/TvMackenzie/videos?view=2&live_view=502


10 

HACKATHON – CSD BR 

A definir A definir FCI 
(11) 2114-

8301 

O objetivo do Hackathon – CSD BR é oferecer uma semana 
de integração e aproximação entre o corpo discente da 
Universidade Mackenzie e o cotidiano da CSD BR. O evento 
visa desenvolver habilidades de programação e 
desenvolvimento pessoal em seus participantes, 
integrando a utilização de soluções tecnológicas e 
inovadoras, com a promoção de soft skills e colaboração, a 
partir da resolução em grupo de um desafio prático que 
engloba problemas reais do mercado. O evento acontecerá 
nos dias 10 a 16 de maio. 

12 

WEBINAR DE PESQUISA: "AUTÔMATOS CELULARES 
APLICADOS À RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE DECISÃO 
VIA CONSENSO DISTRIBUÍDO 

18 horas A definir FCI 
(11) 2114-

8301 
Evento de apresentação  do conceito de autômatos 
celulares e resultados de dois problemas clássicos da área, 
relativos à resolução de problemas via consenso 
distribuído. Contará com a palestra do prof. dr. Pedro Paulo 
Balbi de Oliveira, docente da UPM. 

12 

4º ENCONTRO INTEGRADOR EAD 

19 horas A definir FCI 
(11) 2114-

8301 
Neste encontro, serão discutidas as oportunidades para 
Devs, Cientistas de Dados e Gamers na Plataforma 
Salesforce e contará com a palestra da Simone Lopes, 
executiva de vendas para novas tecnologias.   

13 

WORKSHOP DE ALIMENTOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

8h30 

Cozinhas 
pedagógicas do 

Curso de 
Nutrição – 

prédio 38, com 
apresentação 

na sala de 
degustação de 

vinhos 

CCBS 
(11) 2114-

8563 

No evento os alunos apresentarão produtos alimentícios 
inéditos, voltados à indústria de alimentos, desenvolvidos 
ao longo do componente curricular Tecnologia de 
alimentos. 

14 

REFLEXÕES ÉTICAS NO CONTEXO DA DEMOCRACIA 

8 horas Zoom FDIR 
(11) 2766-

7170 

O simpósio é realizado pelo Grupo de Estudos sobre os 
riscos e desafios no combate da corrupção e do crime 
organizado, cujo objetivo é contribuir para a formação 
intelectual dos estudantes que possuem interesse pelo 
tema. 
O link será disponibilizado posteriormente pela FDir. 

  



14 

III SEMINÁRIO INTERNACIONAL: INOVAÇÃO, 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O DIREITO - DESAFIOS DA 
SOCIEDADE DIGITAL 

10 horas Zoom FDIR 
(11) 2766-

7170 

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 
sociedade digital e seus desafios para o Direito, Mercado e 
relações humanas, os impactos sociais do “analógico ao 
digital” e o futuro das profissões jurídicas. 
O link será disponibilizado posteriormente pela FDir. 

14 

"LIMITES DO PODER FAMILIAR QUANTO À SAÚDE, 
TRATAMENTOS E VACINAÇÃO DOS FILHOS" 

10h30 Teams FDIR 
(11) 2766-

7170 

Palestra e Debates do Grupo de Estudos Família e 
Felicidade: objeto e objetivo - GEFam em Seminário sobre o 
tema: "Limites do poder familiar quanto à saúde, 
tratamentos e vacinação dos filhos". 
O link será disponibilizado posteriormente pela FDir. 

16 

SEMANA ACADÊMICA CCBS - XV SEMANA ACADÊMICA DE 
FISIOTERAPIA 

8 horas Zoom CCBS 
(11) 2114-

8563 

Entre os dias 16 a 20 de maio serão organizadas palestras 
que contarão com fisioterapeutas para discussão de temas 
direcionados a atenção fisioterapêutica, pessoas com 
doenças musculoesqueléticas, cardiorrespiratórias, saúde 
da criança e derivadas de lesões esportivas. Ocorrerão, 
também, encontros com os professores tutores das ligas 
para discussão e delineamento de um regimento com 
especificidades para ligas do curso de Fisioterapia, 
respeitando o regimento geral de ligas da UPM. 
Transmissão: https://us02web.zoom.us/j/89251387798?p
wd=elJGa2JDK1A4MWdHTlhraUk2YjFYUT09 

16 

SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

8 horas Teams CCBS 
(11) 2114-

8563 

A Semana Acadêmica de Nutrição Comemorativa aos 15 
anos do curso trará temas e palestras interessantes, com 
assuntos relevantes especialmente proferidos por 
nutricionistas mackenzistas que atuam nas diferentes áreas 
do mercado de Nutrição. 
Transmissão: o link será disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

16 

ENCONTROS PARA A APRENDIZAGEM 

12h30 BlackBoard CCBS 
(11) 2114-

8563 

Nos dias 16, 23 e 30/5 o referido projeto visa promover a 
aprendizagem por meio da colaboração e interação entre 
alunos e professores de Portugal e Brasil com participação 
em aula on-line e síncrona. Alunos do 1º ano da 
Licenciatura de Psicologia da Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) receberão nossos alunos, de diversos 
semestres do curso, para participar da disciplina 
Aprendizagem, Motivação e Memória por meio da 
metodologia Aprendizagem baseada em Problemas. 

https://us02web.zoom.us/j/89251387798?pwd=elJGa2JDK1A4MWdHTlhraUk2YjFYUT09
https://us02web.zoom.us/j/89251387798?pwd=elJGa2JDK1A4MWdHTlhraUk2YjFYUT09


Transmissão: o link será disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

17 

POLÍTICAS PÚBLICAS, SAÚDE E A QUESTÃO DO CIGARRO 
ELETRÔNICO NO BRASIL EM ATENÇÃO AO DIA MUNDIAL 
DE COMBATE AO FUMO 

9 horas 

Auditório da 
Escola 

Americana e 
Canal da TV 

Mackenzie no 
YouTube 

FDIR 
(11) 2766-

7170 

O evento constitui atividade do grupo Políticas Públicas 
como Instrumento de Efetivação da Cidadania. Será 
composto por dois painéis, o primeiro para diálogos sobre 
a questão do cigarro eletrônico e suas implicações para a 
saúde, especialmente de adolescentes e o segundo, as 
implicações jurídicas deste comércio no Brasil, contendo 
reflexões sobre o mercado, o cenário internacional e a 
proteção infanto-juvenil. 
Transmissão: https://www.youtube.com/c/TvMackenzie/fe
atured 

18 

PROJETO EM DEBATE FAU+D - TECHOS VERDES PARA 
TUXTLA: UNA ESTRATEGIA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RÍO SABINAL 

18 horas 
Canal da FAU 
Mackenzie no 

YouTube 
FAU 

(11) 2114-
8289 

  
Nesta edição do projeto em debate FAU+D, o palestrante 
convidado será o arquiteto Prof. Dr. Gabriel Castañeda 
Nolascono Professor da Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), México. 
Transmissão: http://bit.ly/FAUMackenzie 

18 

"PARA ALÉM DO GARANTISMO: UMA PROPOSTA 
HERMENÊUTICA DE CONTROLE DA DECISÃO PENAL" 

19 horas 

Auditório 
Reverendo 
Wilson de 

Souza Lopes 

FDIR 
(11) 2766-

7170 

Trata-se do Primeiro Colóquio Preparatório para o II 
Congresso Internacional de Direito Penal e Cidadania, que 
será realizado no mês de agosto do presente ano. O 
Colóquio, assim como o Congresso, são frutos da pesquisa 
“A moderna dogmática penal e o posicionamento dos 
Tribunais Superiores”, financiada pelo MAckPesquisa. 

19 

WEBINAR EDUCAÇÃO CONTINUADA 

19 horas A definir FCI 
(11) 2114-

8301 

Este webinar terá como tema “Transformação digital e Soft 
Skills, como agregar valor e melhorar sua performance 
profissional” e contará com palestra da Andrea Reis, 
gestora empresarial, especialista em neurociências e 
pedagoga com foco em orientação vocacional e 
educacional. 

19 

INOVAÇÃO ESTRATÉGIA: BUY OR BUILD 

19 horas Webex MPADN 
(11) 2766-

7412 

Evento que irá discutir como apoiar a transformação dos 
negócios criando a melhor direção, seja por meio de 
corporate venture capital ou corporate venture builder. 
Transmissão: o link será disponibilizado posteriormente 
pelo MPADN. 

  

https://www.youtube.com/c/TvMackenzie/featured
https://www.youtube.com/c/TvMackenzie/featured
http://bit.ly/FAUMackenzie


20 

DOCÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE IV: CENÁRIOS E 
DESAFIOS 
  
Encontro quinzenal da linha de pesquisa para debate e 
estudo de textos e pesquisas em andamento com o 
objetivo de socializar pesquisas desenvolvidas no Programa 
de Pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura 
na linha de formação do educador para a 
Interdisciplinaridade, além de agregar os alunos em torno 
das temáticas abordadas. Esta edição, terá como tema 
“Formação de professores: a epistemologia dos Estudos 
Amazônicos” e será proferido pelos professores Dr. Gabriel 
Renan Neves Barros e Dr. João Clemente de Souza Neto. 
Transmissão: encurtador.com.br/frOU5 

19 horas Teams CEFT 
(11) 2114-

8754 

21 

CONCERTO DO CENTRO DE MÚSICA BRASILEIRA 
 
A Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), em 
parceria com o Centro de Música Brasileira (CMB), 
promoverá uma série de oito recitais de música erudita 
brasileira em seus campi em Higienópolis (São Paulo), 
Campinas e Alphaville. Os eventos ocorrem dentro da 
Temporada 2022 do CMB e em celebração ao aniversário 
de 70 anos da UPM. A apresentação ocorre no dia 21, no 
campus Alphaville, às 18h, e a entrada é gratuita. 

18 horas 
Campus 

Alphaville 
PREC 

(11) 2114-
7321 

24 

MACKINOVA ALIMENTOS 

8 horas A definir CCBS 
(11) 2114-

8563 

Nos dias 24 e 25/5, os alunos que fazem as disciplinas de 
Ciência dos Alimentos 2 e Práticas em Tecnologia de 
Alimentos apresentam os trabalhos desenvolvidos durante 
o curso. 
Transmissão: o link será disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

25 

RECEITAS DE FAMÍLIA: VALORIZAÇÃO DA HERANÇA 
CULTURAL ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO 

11 horas Teams CCBS 
(11) 2114-

8563 

Exposição de vídeos pelos alunos do curso de nutrição da 
UPM relacionados ao projeto de extensão "Receitas de 
Família", que cursam o componente curricular 
Fundamentos da Nutrição, lecionado na primeira etapa. 
Este projeto tem como objetivo resgatar e homenagear as 
receitas tradicionais e simbólicas de suas famílias. 
Transmissão: o link será disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

26 

 
CAPACITAÇÃO PROFESSORES CENTRO PAULA SOUZA 
 

Síncrono, como primeira fase do projeto de extensão 

Certificação de Facilitadores ao Fomento do Jovem 

Empreendedorismo (equipe de Professores UPM: Lilian A. 

P. Miguel, Sidnei A. Mascarenhas, André Wakamatsu, 

8 horas Moodle MPADN 
(11) 2766-

7412 



Petrônio De Tílio Neto, Ricardo de Jesus Alves/ professores 

externos voluntários: Lucas R. Lomelino, Samira V. Miguel, 

Vânia Dohme/ professora CPS: Ariane Serafim). O evento 

acontecerá nos dias 26 e 27 de maio. 

27 

O CHÃO DA ESCOLA 2: ANALISANDO PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

14 horas A definir CEFT 
(11) 2114-

8710 

Encontro quinzenal da linha de pesquisa para debate e 
estudo de textos e pesquisas em andamento, tendo como 
referência descrição e análise de práticas pedagógicas 
bem-sucedidas, bem como de sua teorização, focando a 
Educação Básica que busca dar visibilidade as pesquisas 
que envolvem processos e de desenvolvimento profissional 
da docência, além de agregar os alunos da graduação e 
pós, de cursos de licenciaturas na discussão da temática. 
Esta edição terá como tema "Da docência à gestão: 
experiências de uma professora de educação infantil", e 
será proferida pela Sandra Cristina Andrade Loiola. 
Transmissão: o link será disponibilizado posteriormente 
pelo CEFT. 

28 

II SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR NOVAS FRONTEIRAS DA 
CIÊNCIA JURÍDICA (PROTEÇÃO AOS IDOSOS E 
ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO: VISÃO MÉDICA E 
JURÍDICA) 

10 horas Zoom FDIR 
(11) 2766-

7170 

Trata-se de evento destinado aos alunos da Faculdade de 
Direito e ao público externo, especialmente, à comunidade 
jurídica, em que será abordado tema que envolve idosos e 
a mudança estrutural necessária para que se possa lidar 
com o envelhecimento da população. Serão debatidos os 
aspectos médico e jurídico a fim de que se possa refletir 
sobre a vulnerabilidade do idoso e sobre a necessidade de 
se criar uma rede protetiv. 

 


