
 

 

 

 

 

Data Evento Horário Local Organização Contato 

1 

INAUGURAÇÃO DO FINANCE LAB 
MACKENZIE & BLK 

18H30 
Auditório João Calvino 
– campus Higienópolis 

CCSA (11) 2114- 8802 

O Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, 
em parceria com a empresa BLK 
Sistemas Financeiros, realizará a 
inauguração do Finance Lab Mackenzie 
& BLK, situado no térreo do edifício João 
Calvino. 

8 

AULA INAUGURAL DO CURSO DE 
NUTRIÇÃO 

7h30 
Auditório Escola 

Americana  campus Hig
ienópolis 

CCBS (11) 2766- 7482 

Evento que possui como objetivo 
acolher e recepcionar os alunos 
ingressantes no curso de Nutrição por 
meio da apresentação de atividades 
específicas e participação expositiva de 
profissional da área. Nesse semestre, o 
tema base será Nutrição Esportiva, e ao 
término da palestra, será realizada a 
premiação dos alunos participantes do 
Workshop de Alimentos do 2º semestre 
de 2022. 

14 

A RELEVÂNCIA DA SAÚDE MENTAL NA 
JUVENTUDE: RESULTADOS DO PROJETO 
INTERNACIONAL MULTICÊNTRICO 

11h15 
Auditório Benedicto 

Novaes Garcez 
- campus Higienópolis 

CCBS (11) 2766- 7482 

A palestra abordará a relação entre 
pobreza e saúde mental, procurando 
caminhos para melhorar as 
oportunidades de vida dos jovens 
economicamente desfavorecidos, tendo 
em vista que a pobreza, a saúde mental 
e a relação entre ambas determinam as 
oportunidades de vida de jovens nos 
países em desenvolvimento. Como 
referência, tem-se o Projeto CHANCES-6 
que traz uma nova luz sobre essas 
relações e como elas podem ser 
alteradas. 

  



14 

AULA INAUGURAL DO PPGEAHC 
A aula inaugural do PPGEAHC convida 
uma personalidade com 
representatividade na área 
interdisciplinar para enviar mensagem 
de boas-vindas aos alunos ingressantes 
da pós-graduação, discutir 
metodologias, teorias e promover 
parcerias e cooperações recíprocas 
entre IES. Link para participação: 
https://bityli.com/Nfkoy 
 

14 horas Teams CEFT (11) 2114-8710 

15 

AULA INAUGURAL DO CURSO DE 
FARMÁCIA 

13h15 
Prédio 40  - sala 02 –
campus Higienópolis 

CCBS (11) 2766- 7482 

Evento que possui como objetivo 
acolher e recepcionar os alunos 
ingressantes no curso de Farmácia, no 
qual serão passadas informações sobre 
disciplinas e atividades gerais do curso, 
como Extensão, Atividades 
Complementares, Estágios, TCC, 
Eventos, entre outras. 

16 

AULA MAGNA DA GRADUAÇÃO 

8h30, 14h e 
19h30 

8h30 - Auditório 
MackGraphe 

- campus Higienópolis e 
canal da TV Mackenzie 
no YouTube |14h00 e 
19h30 - canal da TV 

Mackenzie no YouTube 

CDD/PRGA (11) 2766- 7110 

Evento semestral no qual são tratados 
assuntos transversais a todos os cursos 
da UPM. Serão oferecidas palestras e 
reflexões sobre o desenvolvimento 
professional dos estudantes, com foco 
nas competências socioemocionais, 
propósito de vida e de carreira, life 
design, entre outros, e contará com a 
participação do Dr. Michael Lindsay da 
Taylor University, além de outros 
palestrantes. 

23 

PROTOTIPAÇÃO INOVAMACK 

8h00 
Prédio 48 - salas 305 e 

306 
- campus Higienópolis 

CIT/PRPG (11) 2114- 8074 Evento que possui como objetivo 
promover o ecosistema de aprovação e 
empreeendedorismo. 

23 

EMPRESAS FAMILIARES: DESAFIO DE 
GESTÃO 

19h00 Teams CCSA (11) 2766-7412 

Atividade Programada Obrigatória 
pertencente ao Programa de Mestrado 
Profissional em Administração do 
Desenvolvimento de Negócios e contará 
com a participação da Sra. Andreza 
Battaglini, Diretora da Empresa 
BoiPioneiro e da Sra. Gisele Mota, CEO 
do Laticinio Carinho que virão debater 
um pouco sobre os desafios enfrentados 



na gestão das empresas familiares, 
compartilhando o caso das duas 
empresas. Link: 
encurtador.com.br/ekJ06 

23 

MESA-REDONDA HABITAR EM DEVIR: 
OUTRAS MORADAS - O FILME 

12 horas 
Saguão do prédio 9 

- campus Higienópolis 
FAU (11) 2114- 8289 

Evento pertencente ao projeto de 
pesquisa interinstitucional sobre 
mutações urbanas relacionadas ao 
morar e a hospedagem, envolvendo 
universidades francesas, brasileiras, 
entre elas a FAU-Mackenzie, e contará 
com os seguintes convidados externos: 
Luiz Recamán, Prof. livre-docente da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo, nos 
programas de graduação e pós-
graduação e Leandro Medrano, Prof. 
Titular do Departamento de História da 
Arquitetura e Estética do Projeto da 
FAU-USP. 

28 

EVENTO DE PREMIAÇÕES DO CURSO DE 
FARMÁCIA 

18h30 
Auditório Benedicto 

Novaes Garcez 
- campus Higienópolis 

CCBS (11) 2766- 7482 
Evento em que os alunos responsáveis 
pelos melhores trabalhos do MackInova 
Alimentos, MackInova Medicamentos, 
Melhor TCC e Melhor aluno graduado 
são premiados de forma solene. 

31 

I ENCONTRO DE PSICOLOGIA 
ANALÍTICA: OS COMPLEXOS CULTURAIS 
DA ALMA BRASILEIRA 

8h30 
Auditório Reverendo 

Wilson de Souza Lopes 
- campus Higienópolis 

CCBS (11) 2766- 7482 
O evento possui organização da equipe 
de Psicologia Analítica do curso de 
graduação em Psicologia e tem por 
objetivo fortalecer o diálogo da área de 
analítica com demandas da atualidade. 

 


