
 

 

 

 

 

 

Data Evento Horário Local Organização 

2 

Ciclo de eventos do grupo de estudos 
MackEleições - Prestação de contas e 
financiamento de campanhas eleitorais 13h30 

Auditório 
Mackgraphe 

FDIR 
Encontro do grupo de estudos sobre direito 
eleitoral que conta com apoio do Google do Brasil. 

3 e 10 

Curso de Arborização e vegetação aplicada de 
acordo com o clima: Parte Costa 

17h30 

Sala de 
videoconfer

ência - 
Prédio 9 

FAU 
O objetivo do curso é construir parcerias de 
pesquisa e extensão alinhadas a capacitação 
internacional da FAU-Mackenzie  em conjunto com 
a Facultad de Ciencias Ambientales da Universidad 
Científica del Sur - Peru. 

4 

Design Mackenzie Experience 

10 horas 
Saguão do 
Prédio 9 

FAU 

Evento específico para alunos que estão no ensino 
médio conhecerem o curso de Design. Palestras 
com os professores do Mackenzie: Charles Vincent,  
Ivo Pons, Luis Alexandre Ogasawara, Marcelo 
Oliveira, Marcelo Teixeira, Marcos Aurélio Castanha 
e Olavo Egydio Aranha. 

4 
EmpreenDireito Inteligência Artificial 

10 horas 
Auditório 

Mackgraphe 
FDIR 

Palestra com a Diretora do Google do Brasil, Juliana 
Nolasco. 

6 

Plano estratégico, projeto urbano e unidade de 
execução: um planejamento mais eficiente? 

19 horas 

Sala de 
videoconfer

ência - 
Prédio 9 

FAU Evento do Programa de Pós-Graduação - PPGAU em 
parceria com a CAPES. Palestra com Arquiteto 
Fernando Nunes da Silva. 

6 a 8 

Semana de Recrutamento 

10 às 22 
horas 

Quadra de 
esportes 
Prédio 29 

 CCSA e 
Empresa Júnior 
Mackenzie de 

Consultoria 

O objetivo do evento é aproximar o aluno das 
empresas, proporcionando oportunidades de 
estágios/empregos e orientações quanto aos 
processos seletivos.  

6 a 9 

VII Encontro de Bioética 

14 horas 

Auditório 
Benedicto 

Novaes 
Garcez 

CEFT 

O encontro tem como objetivo divulgar a produção 
científica de pesquisadores (docentes e discentes) e 
estabelecer o diálogo entre pares, privilegiando 
uma reflexão bioética sobre temas persistentes e 
emergentes. 



6 a 10 

XVIII Semana do CCSA 

Abertura: 
6/05 às 
20h30 

Auditório 
Ruy Barbosa 

CCSA 

O evento irá propiciar aos alunos aquisição de 
conhecimentos práticos por meio de cursos e 
treinamentos oferecidos por professores e 
profissionais do mercado. A palestra de abertura 
terá como tema: Superação a cada dia e será 
proferida pelo fundador da Goóc Eco Sandal, Thái 
Quang Nghiã. 

9 a 11 

VI Conferência de Escola Austríaca 
Abertura: 
9/05 às 
14h15 

Auditório 
Escola 

Americana 

CMLE e Mises 
Brasil 

Maior e mais importante evento da Escola Austríaca 
no País, sempre contando com seus maiores 
representantes internacionais e nacionais. 

11 

Abertura da exposição “Qual o tempo do tempo? ” 

11 horas 

Sala de 
exposição do 

Centro 
Histórico e 

Cultural 
Mackenzie 

Centro 
Histórico e 

Cultural 
Mackenzie 

A exposição de Adriana Pupo mostrará cerca de 10 
trabalhos, incluindo pinturas a têmpera, pastel seco 
e acrílica sobre telas, papéis e suportes leves. As 
obras são resultado de um longo processo de 
pesquisa que a artista realiza desde 2011. 

13 a 18 

17ª Semana Nacional dos Museus 

11 e 15 
horas 

Centro 
Histórico e 

Cultural 
Mackenzie 

Centro 
Histórico e 

Cultural 
Mackenzie 

A semana terá como tema "Museus como núcleos 
culturais: o futuro das tradições" e o CHCM 
participará da ação oferecendo, gratuitamente, o 
passeio histórico pelo Campus Higienópolis. 

14 

Seminário Chile-Brasil: Patrimônio Moderno 
Residencial 

8 horas 
Sala de vidro 

- Prédio 9 
FAU 

O projeto de pesquisa “Discussão teórica e 
construção histórica. O patrimônio arquitetônico da 
modernidade no Chile e no Brasil” reúne 
pesquisadores que buscam promover o intercâmbio 
de experiências e conhecimentos no domínio do 
patrimônio urbano e arquitetônico dos dois países. 

14 

Planejamento urbano-ambiental na região do Alto 
Tietê 

14 horas 
Saguão do 
Prédio 9 

FAU 
O evento irá abordar questões centrais relacionadas 
ao planejamento regional da sub-região leste da 
Região Metropolitana de São Paulo, como: 
água/recursos hídricos, resíduos sólidos e 
patrimônio cultural. 

15 

BIO FLIX - O cine debate da bio                                 

18 horas 

Auditório 
Rev. Wilson 

de Souza 
Lopes 

CCBS 

Exibição de documentário sobre tema relacionado à 
área da biologia seguido de debate contando com a 
participação de profissionais da área, sendo esses 
professores ou não do curso de Ciências Biológicas 
da UPM.  

16 

Expo Mackenzie 

14 horas 
Campus 

Higienópolis 
Reitoria/SECCA 

Apresentação dos cursos de graduação da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
prioritariamente para alunos de cursinhos e de 
ensino médio. 



16 a 17 

Fórum Regional de ATHIS e Extensão Universitária: 
Atuação Integrada no Espaço Urbano 

Abertura: 
16/05 às 8 

horas 

Auditório 
Escola 

Americana 
FAU 

O coletivo de Entidades Estudantis das Faculdades 
de Arquitetura e Urbanismo da Região 
Metropolitana de São Paulo, o Instituto dos 
Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo e 
o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, 
consideram inadiável a atuação frente a conquista 
do direito à moradia digna e à cidade. Estas 
entidades destacam, principalmente, o papel das 
Escolas de Arquitetura e Urbanismo na produção do 
conhecimento teórico e na capacitação técnica dos 
estudantes, para garantir a atuação profissional no 
exercício da Assessoria Técnica em Habitação de 
Interesse Social (ATHIS). 
 

18 

Ciclo de eventos EmpreenDireito - Inteligência 
artificial e regulação 

10 horas 
Auditório 

Mackgraphe 
FDIR Palestra sobre a legislação brasileira e inteligência 

artificial com os professores Maria Marinho e Diogo 
Rais. 
 

21 a 23 

Feira de Ideias MackInova 2019 Visitação 
das  

9 às 13h30 e 
17h30 às  
22 horas 

Ginásio do 
Prédio 29 

CDI Apresentação de ideias de alunos, projetos pré-
incubados e empresas incubadas. 

21 a 24 

Semana MackInova 2019 
Abertura 

oficial 
22/05 às 
19 horas 

Auditório 
Ruy Barbosa 

CDI 

A semana tem como objetivo apresentar as 
diferentes formas da inovação no universo do 
trabalho. Neste ano, o tema será: 
Empreendedorismo como opção de carreira.  
 

22 

A condição pós-urbana: do jardim às cidades 

12 horas 
Saguão do 
Prédio 9 

FAU 
Série "Diálogos das unidades acadêmicas do 
Mackenzie com a cosmovisão cristã". Palestra com 
Professor Jonas Madureira - CEFT. 

22 

Interesse social em companhias em situação de 
crise 

19 horas 
Auditório 

Mackgraphe 
FDIR 

Palestra com o Dr. Gustavo Lacerda Franco, mestre 
em Direito Comercial pela Universidade de São 
Paulo, na qual abordará questões relativas ao 
interesse social de companhias em situações de 
crise, com foco para companhias envolvidas em 
procedimentos de recuperação judicial. 
 

23 

Operação em Saúde - MackVida  

11 horas 
Vão do 

MackGraphe 
CCBS Evento para contribuir na prevenção de doenças 

que atingem grande parte da população e 
transmissão de dicas rápidas sobre saúde. 



23 

Prêmio TCC da Faculdade de Direito 

18h30 

Auditório 
Rev. Wilson 

de Souza 
Lopes 

FDIR 

Premiação dos melhores trabalhos de conclusão de 
curso desenvolvidos pelos alunos do curso de 
Direito. 
 
 

24 

Cerimônia de Abertura da XLVII MAC-NAV 

8h30 
Quadra 

tombada - 
Prédio 20 

PREC e Escola 
Naval 

Evento anual que acontece desde 1946 e reúne 
centenas de alunos de duas das mais tradicionais 
instituições do país: Mackenzie e Escola Naval da 
Marinha do Brasil - Rio de Janeiro. 
 
 

24 

IV Jornada Bíblia e Literatura 

8 horas 
Auditório 

Mackgraphe 
CCL O evento visa a apresentação, aprofundamento e 

discussão de pesquisas relativas a essa temática.  
 

25 

Encerramento MackEleições e EmpreenDireito 

9 horas 
Auditório 

Mackgraphe 
FDIR Palestra sobre Fake News e reputação digital com 

os professores Nara Almeida e Diogo Rais. 
 

25 
Encerramento da XLVII MAC-NAV 

12 horas Sítio Cabuçu 
PREC e Escola 

Naval Entrega do troféu transitório para o campeão geral. 
 

28 

VII Mostra de Material Didático 

18 horas 
Auditório 

Escola 
Americana 

FCI Apresentação do material didático produzido pelos 
alunos do curso de matemática. 
 

28 

Sindicatos no Brasil: atualidade, desafios e 
perspectivas 

18h30 

Auditório 
Benedicto 

Novaes 
Garcez 

FDIR 
Discussão de temas atuais relacionados à 
organização sindical brasileira e seus desafios, 
notadamente com a aprovação da lei 13.467/17. 
 

29 

Workshop de Pesquisa em Computação e Sistemas 

14 horas 
Auditório do 
MackMobile 

FCI 
O evento tem por objetivo divulgar e discutir as 
pesquisas e projetos que estão sendo desenvolvidos 
nos laboratórios da FCI. 
 

29 

Direito Societário em debate: Responsabilidade 
dos Administradores - Caso Brumadinho e 
Pasadena 

19 horas 
Auditório 

João Calvino 
FDIR 

O objetivo da palestra é promover um debate 
técnico e acadêmico sobre a responsabilidade dos 
administradores de sociedades anônimas, tendo 
como pano de fundo os casos Brumadinho (Vale 
S.A.) e Pasadena (Petrobrás). 
 



30 

8º aniversário da ABAMACK - Associação dos 
Bacharéis da Faculdade de Direito Mackenzie 

19 horas 
Auditório 

Escola 
Americana 

ABAMACK e 
Academia 

Mackenzista de 
Letras 

Palestra com o Presidente da Academia 
Mackenzista de Letras (AML), Sr. Nelson Câmara, 
alusiva ao livro John Theron Mackenzie, de sua 
autoria. 
 

31 

II Simpósio sobre Religião, Linguagem e 
Confessionalidade 

8 horas 
Auditório 

Escola 
Americana 

CEFT 

O simpósio irá fomentar estudos de temas que 
envolvam religião, linguagem e confessionalidade, 
buscando sua interseção, ressaltando as 
manifestações verbais e não verbais da religião e, a 
partir desse ponto, entender o que as expressões 
culturais comunicam no campo religioso e que visão 
de mundo propagam. 
 

 


