
 

 

 

 

 

Data Evento Horário Local Organização 

1 

II Encontro Internacional de Direito Administrativo 

Contemporâneo e os Desafios da Sustentabilidade: 

Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis 

9 horas 
Auditório 

MackGraphe 
FDIR  O evento promoverá uma discussão interdisciplinar 

referente a internacionalização na universidade, a 

partir de uma perspectiva latino-americana sobre o uso 

de tecnologia nas cidades. 

 

1 

Oficina Reciclagem de Materiais e Sustentabilidade 

14 horas 

Auditório 

Guilherme 

Thut e 

Laboratórios 

da Engenharia 

de Materiais 

EE 
A oficina apresenta para alunos de Ensino Médio e 

Técnico a importância da reciclagem nos aspectos de 

sustentabilidade e nos conceitos da economia circular. 
 

1 a 8 

Exposição: O desenho como registro das 

transformações na arquitetura 

9 horas 
Saguão - 

Prédio 9 
FAU A exposição apresentará os desenhos do aluno da FAU, 

Marcos Martins Lopes, orientando do Prof. Rafael 

Antonio Perrone. 

 

4 

Laboratório de Comunicação para o Agronegócio  

9 horas 

Auditório Rev. 

Wilson de 

Souza Lopes 

CCL 

Realizado pela Associação Brasileira de Comunicação 

Empresarial (Aberje) em parceria com a Associação 

Brasileira do Agronegócio (Abag), o evento tem como 

objetivo debater a comunicação no setor, promover as 

melhores práticas e a troca de experiências com 

profissionais de outros segmentos. 

 

4 

III Fórum de Liberdade Econômica 

Abertura 

oficial 4/11 

às 19 horas 

Auditório Ruy 

Barbosa 
CMLE 

O evento tem como objetivo promover a difusão das 

ideias, das experiências e das pesquisas em liberdade 

econômica e contará com a presença de palestrantes 

nacionais e internacionais. Mais informações: 

www.mackenzie.br/eventos/universidade/forum-

mackenzie-de-liberdade-economica/  

http://www.mackenzie.br/eventos/universidade/forum-mackenzie-de-liberdade-economica/
http://www.mackenzie.br/eventos/universidade/forum-mackenzie-de-liberdade-economica/


4 

II Mack Talk: Como internacionalizar a minha 

pesquisa? Desmistificando a internacionalização 

19h30 
Auditório João 

Calvino 
FDIR O evento foi concebido para informar e estimular os 

profissionais, pesquisadores e acadêmicos a 

desenvolver seu estudos e produções científicas por 

meio de instituições estrangeiras.  

5 

Bioflix - O Cine Debate da Bio 

11h30 

Auditório Rev. 

Wilson de 

Souza Lopes 

CCBS Exibição de documentário sobre tema relacionado à 

área da biologia seguido de debate sobre assuntos 

atuais que envolvam eixos temáticos do curso. 

5 a 8 

Second Meeting - SELI - Smart Ecosystem for Learning 

and Inclusion 

15 horas 

Auditório 

Apple 

Academy 

Mackenzie 

FCI/CCBS 

O conceito do projeto SELI aborda o tema da exclusão 

digital e a inacessibilidade da educação para grupos 

desfavorecidos, formando um conjunto de desafios 

que oferecem o potencial de melhorar as 

competências digitais dos professores nas regiões da 

América Latina e Caribe e da União Europeia e podem 

levar a extensa participação de cidadãos com acesso 

relativamente fraco a tecnologias inovadoras. 
 

6 

I Seminário Diálogos entre os Sistemas Protetivos dos 

Direitos Humanos: A interface entre os sistemas 

internacionais de proteção 

9 horas 
Auditório 

MackGraphe 
FDIR Evento é promovido pelo Grupo de Estudos Imigrare e 

contará com os palestrantes: André Carvalho Ramos; 

Sylvia Steiner; Paula Danese; Sérgio Wey e Daniela 

Ramos. 

6 a 8 

XXIII Mostra de Pós-Graduação em Letras  

8 horas 
Auditório João 

Calvino 
CCL 

A mostra pretende estimular discussões de temas 

relativos aos estudos linguísticos, estudos literários, 

estudos culturais e ao ensino e aprendizagem de língua 

e literatura. 

7 

Direito Penal Médico no século XXI  

10 horas 
Auditório 

MackGraphe 
FDIR 

Conferência com a Profa. Sônia Fidalgo da 

Universidade de Coimbra, sobre os desafios do direito 

penal médico no século XXI, em uma perspectiva luso-

brasileira. 

 

7 

Fórum de Discussão Clínica 

13h30 

Auditório Rev. 

Wilson de 

Souza Lopes 

CCBS O Fórum irá aprofundar os conhecimentos na área dos 

Transtornos do Espectro do Autismo. 
 



7 e 8 

Conhecer para Cuidar - 2ª Edição 

Abertura 

oficial 7/11 

às 19 horas 

Auditório 

Edward Lane 
CCT 

O evento trata de estratégias colaborativas de manejo 

e governança do meio ambiente urbano e da região 

metropolitana de Campinas e também contará com 

uma exposição sobre os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável 2030 (ODS), que estará aberta ao público 

de 7 a 14 de novembro, na praça de alimentação do 

Campus Campinas. 

8 

Ação em Saúde - MackVida 

13h30 

Arsenal da 

Esperança / 

Moca 

CCBS 

A ação irá contribuir na prevenção de doenças 

cardiovasculares da população, por meio da 

determinação de glicemia capilar, aferição da pressão 

arterial e determinação de índices antropométricos, 

assim como cadastro para posterior marcação de 

consulta farmacêutica dos participantes que utilizam 

medicamentos de uso contínuo. 

9 

XIII Ciclo de Palestras em Distúrbios do 

Desenvolvimento 

8 horas 

Auditório 

Escola 

Americana 

CCBS Informar os diversos profissionais e estudantes 

interessados nos aspectos biomédicos, psicológicos e 

educacionais envolvidos na temática dos 

Distúrbios/transtornos do Desenvolvimento Humano. 

9 

Mackenzie Connect 

9 horas Prédio 45 PREC 

O evento é destinado para pessoas que desejam 

realizar um curso de especialização. Apresentará 

conteúdo profissional e atual do mercado de trabalho 

inerente aos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 

Especialização, bem como o corpo docente e a 

qualidade Mackenzie, além dos módulos internacionais 

opcionais, realizados em Universidades parceiras. 
 

11 e 

12 

I Seminário Internacional de Comunicação, 

Democracia e Governo na América Latina - 

Democracia, Participação cidadã e Governo: História e 

perspectivas 

8 horas 

Auditório 

Escola 

Americana 

CCL 

Visando fomentar o debate das ações e estratégias 

comunicacionais no ambiente político democrático, o 

Grupo de Trabalho em Comunicação Política e Meios 

da Associação Latino-americana de Pesquisadores em 

Comunicação ALAIC, junto com o Centro de 

Comunicação e Letras, promovem um encontro para 

propiciar a reflexão crítica acerca da comunicação no 

ambiente democrático e de participação cidadã nas 

ações governamentais na América Latina.  
 



11 a 

22 

Exposição: Informal Rooting. Um atlas aberto 

9 horas 
Saguão - 

Prédio 9 
FAU 

Trabalho do pós-doutorando Alessandro Tessari, 

formado pelo Politecnico di Milano. O objetivo do 

trabalho é construir um específico e inédito catálogo 

informal que reúna o patrimônio de ações, formas e 

espaços urbanos gerados dentro do enraizamento, e 

utilizável como instrumento de conhecimento e 

interpretação rigoroso da informalidade.  

12 

IV MackInova Alimentos - Curso de Tecnologia em 

Gastronomia 

18h30 

Cozinha 

Experimental 

Edifício 

Amantino 

Vassão 

CCBS Apresentação e degustação dos trabalhos 

desenvolvidos no curso de Tecnologia em 

Gastronomia.  

12 

Homenagem ao Prof. Simão Prioszkulnik 

18h30 
Auditório Ruy 

Barbosa 
EE 

A Escola de Engenharia da UPM e o Instituto Brasileiro 

do Concreto irão prestar uma homenagem ao 

professor que contribuiu durante 46 anos para o 

sucesso das atividades de nossa universidade. 

12 

Lançamento do Livro Compliance e Direito Penal 

Econômico 

19 horas 

Centro 

Histórico e 

Cultural 

Mackenzie 

FDIR A obra é coordenada pelo professores Fábio Ramazzini 

Bechara e Marco Aurélio Florêncio Filho e organizada 

pelos pesquisadores e alunos do programa de Pós-

graduação em Direito Político e Econômico. 

12 e 

13 

II Simpósio de Direitos Sociais: Desenvolvimento, 

orçamento e teto de gastos 

8 horas 
Auditório João 

Calvino 
FDIR 

O evento é parte do projeto de pesquisa demominado 

“A aparente colisão entre direitos sociais e 

econômicos”, do Grupo de Pesquisa Estado e 

Economia do Programa de Pós-graduação em Direito 

Político e Econômico. 
 

12 e 

13 

Simpósio Internacional Interdisciplinaridade na 

Educação: Propostas Teóricas e Práticas   

Abertura 

oficial 

12/11, às 

8h30  

Auditório 

Escola 

Americana 

CCBS 

Discutir práticas docentes considerando os aspectos 

culturais, sociais e expertises de cada universidade e 

estabelecer possíveis parcerias para pesquisas futuras 

na área da saúde. Apresentar e discutir diferentes 

propostas teóricas e práticas inclusivas na educação a 

partir de experiências bem-sucedidas em países de 3 

continentes: América do Norte, Europa e América do 

Sul. Link de Inscrição: 

https://simposiointereduc.wordpress.com/ 

https://simposiointereduc.wordpress.com/


13 

IV MackInova Alimentos - Curso de Farmácia 

10h30  

Cozinha 

Experimental 

Edifício 

Amantino 

Vassão 

CCBS Apresentação e degustação dos trabalhos 

desenvolvidos no curso de Farmácia.  

13 

IV MackInova Alimentos - Curso de Nutrição 

10h30  

Cozinha 

Experimental 

Edifício 

Amantino 

Vassão 

CCBS Apresentação e degustação dos trabalhos 

desenvolvidos no curso de Nutrição.  

13 

Arquitetura Moderna Brasileira: Uma crise em 

desenvolvimento 

12 horas 
Saguão - 

Prédio 9 
FAU 

Evento será apresentado pela Profa. Ana Paula Koury 

da Universidade São Judas, organizadora do livro com 

o mesmo título, editado neste ano pela EDUSP/Fapesp 

e que terá como debatedores: Profa. Ruth Verde 

Zein,  Prof. Abilio Guerra e o Prof. Carlos Heck, da FAU 

Mackenzie. 

14 

Ciclo Temático VI - Intervenções Psicoterapêuticas na 

Infância e 

Adolescência                                                                          

12 horas 

Auditório Dr. 

Luiz Carlos 

Salomão 

CCBS 

Apresentação e orientação de aspectos técnicos e 

práticos relacionados ao manejo de intervenções 

psicoterapêuticas de casos de pacientes com quadros 

depressivos, em sofrimento emocional e em risco para 

suicídio; importância do trabalho em rede para a 

efetivação do cuidado aos pacientes atendidos no 

Serviço-Escola; normas e procedimentos para 

elaboração e salvaguarda de documentos psicológicos 

de acordo com resolução específica. 

19 

Simpósio de Direito Empresarial 2019 

9 horas 

Auditório 

Escola 

Americana  

FDIR 

O Simpósio de Direito Empresarial 2019 será realizado 

pelo Grupo de Estudos em Direito Empresarial com 

foco em Direito Societário (GEESMACK) em parceria 

com o Departamento de Direito Comercial do 

Mackenzie. 

21 

Habitar em Devir: Outras Moradas 

8 horas 

Auditório 

Benedicto 

Novaes 

Garcez 

FAU 

O Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia, 

coordenado pelo Prof. Igor Guatelli, organiza o 

colóquio que tem como objetivo fomentar debates 

interdisciplinares e interinstitucionais sobre o tema. 

Palestrantes: Fernando de Mello Franco, Celso 

Sampaio, Igor Gautelli - FAU Mackenzie; Luis Antonio 

Jorge, Marta Bogéa e Cibele Rizek - FAU USP. 



21 

XXIX Seminário de Práticas Supervisionadas - Curso de 

Psicologia 

8 horas 

Auditório Dr. 

Luiz Carlos 

Salomão 

CCBS O objetivo do evento é propiciar o acesso às atividades 

desenvolvidas nos estágios, visando nortear as 

escolhas a serem feitas pelos novos alunos desses 

estágios.  

21 

Culto de Ação de Graças 

11h30 
Auditório 

Edward Lane 

Capelania  -   

CCT 
No dia mundial de ação de graças, a Capelania do 

Centro de Ciências e Tecnologia realizará um culto no 

auditório do campus. 

21 

Workshop - Desenvolvimento de Negócios em 

Ambiente de Transformação Digital 

18 horas 
Auditório 

MackGraphe 
CCSA Evento faz parte das atividades realizadas pelo 

Mestrado Profissional em Administração do 

Desenvolvimento de Negócios, com o objetivo de 

integrar alunos e empresários. 

23 

Capacitação em Aprendizagem e Gestão Escolar 

8 horas 

Auditório da 

Escola 

Americana 

CCBS 

A programação está voltada à capacitação de gestores 

e professores da rede municipal de ensino do 

município de Embu das Artes. Ao longo das palestras 

que ocorrerão, diferentes temas relevantes à educação 

serão abordados, tais como educação inclusiva, 

avaliação da aprendizagem, gestão escolar, 

relacionamento interpessoal, dentre outros. O evento 

é fruto da parceria colaborativa entre o Programa de 

Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento e a 

Secretaria Municipal de Educação de Embu das Artes, 

que inclui condução de pesquisas, capacitação de 

gestores e de professores. 

23 

Brazilian Wolfram Technology Conference 2019 

9 horas 
Auditório João 

Calvino 
FCI O evento irá explorar como a computação pode 

capacitar as organizações em pesquisa, 

desenvolvimento, implantação e progresso.  

25 

Lançamento do livro A corrupção na história do Brasil 

18 horas 

Centro 

Histórico e 

Cultural 

Editora 

Mackenzie Lançamento do livro organizado por Rita Biason e 

Roberto Livianu, do Instituto Não Aceito Corrupção. 

25 

7ª Cantata de Natal - Natal, um grito de paz 

19 horas 
Campus 

Campinas 

Capelania  -   

CCT 
Para iniciar as festividades de Natal, o Campus 

Campinas receberá corais da cidade que interpretarão 

diversas músicas natalinas. Evento aberto ao público. 



29 

O Direito Internacional entre o Público e o privado: 

uma homenagem ao Prof. Diego P. Fernández Arroyo  

9 horas 
Auditório 

MackGraphe 
FDIR 

Evento voltado à discussão dos aspectos mais recentes 

do direito internacional privado, perpassando temas 

como arbitragem, contratos internacionais e proteção 

aos direitos humanos. A globalização promoveu a 

necessidade de maior internacionalização do Direito 

Internacional Privado, de forma que a pluralidade das 

fontes da disciplina demanda conhecimento 

aprofundado dos tratados.  

29 

Iniciativas e Desafios para Promoção da Integridade e 

Combate à Corrupção 

18 horas 
Auditório João 

Calvino 
CCSA O evento irá promover o debate entre professores e 

alunos dos mestrados profissionais no Dia 

Internacional de Combate a Corrupção. 

30 

7º Simpósio de Dificuldades Alimentares do Instituto 

Pensi  

8 horas 

Auditório da 

Escola 

Americana 

CCBS Este Simpósio promovido pelo Instituto PENSI abordará 

as dificuldades alimentares do público infantil sobre 

diferentes aspectos e visões profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 


