
 

 

 

 

 

Data Evento Horário Local Organização 

2 

IV Concurso de Fotografia  

8 horas 
Vão livre do 
MackGraphe 

CCBS 

O objetivo do concurso é incentivar a participação 
discente e docente, além de sensibilizar o público sobre 
a sustentabilidade ambiental, tema atual e relevante na 
formação profissional dos alunos de todos os cursos da 
universidade. 

2 

Ação em Saúde - MackVida 

13h30 
Vão livre do 
MackGraphe 

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. 

3 

Comemoração dos 45 anos do Curso de Ciências 
Biológicas 

13h30 
Auditório da 

Escola 
Americana 

CCBS O evento contará com uma retrospectiva audiovisual da 
história do curso, além de homenagens a antigos 
professores. 

3 

Suicídio e Trabalho - Setembro amarelo 

18 horas 
Auditório Dr. 

Luiz Carlos 
Salomão 

CCBS Palestra com o Prof. Dr. Cleverson Pereira de Almeida 
sobre o impacto desse fenômeno na realidade dos 
indivíduos e das organizações. 

4 

Palestra com o Arquiteto Junya Ishigami 

12 horas 
Saguão - 
Prédio 9 

FAU 

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo irá receber o 
palestrante que foi reconhecido internacionalmente 
após o concurso para o projeto das oficinas do 
Kanagawa Institute of Technology e recebeu o prêmio 
do Architectural Institute of Japan em 2009. Em 2010, 
seu escritório ganhou o Golden Lion pelo melhor 
projeto da Bienal de Arquitetura de Veneza e seu 
último trabalho, inaugurado recentemente, é o 
Serpentine Pavilion em Londres. 
 

5 e 6 

Workshop em astrofísica estelar para discussão de 
métodos de espectroscopia  Abertura 

oficial, 
5/09 às 9 

horas 

Auditório do 
MackGraphe 

CRAAM Evento irá envolver pesquisadores nacionais e 
internacionais com o objetivo de trocar ideias e integrar 
conhecimentos científicos relevantes para área. 
 



5 

Bioflix - O Cine Debate da Bio 

11 horas 
Auditório Dr. 

Luiz Carlos 
Salomão 

CCBS Exibição de documentário sobre tema relacionado à 
área da biologia seguido de debate sobre assuntos 
atuais que envolvam eixos temáticos do curso. 

5 
Música no Hall 

18 horas 

Centro 
Histórico e 

Cultural 
Mackenzie 

Centro 
Histórico e 

Cultural 
Mackenzie 

Apresentação de Angela Reis e Ringo Mendes - MPB e 
Jingles. 

5 

Aula Magna do Curso de Gastronomia 

19h30 
Auditório do 
MackGraphe 

CCBS A aula será proferida pela jornalista especialista em 
gastronomia Patricia Ferraz e abordará o tema: Comida 
cheia de história. 

5 

Curtapsico: Cinema e Psicologia 

18h30 
Auditório Dr. 

Luiz Carlos 
Salomão 

CCBS 
O evento irá apresentar o cinema como perspectiva 
artística que pensa de forma sensível a realidade, 
promovendo um diálogo com a Psicologia. 
 

6 

Aula Magna do Curso de Letras 

9h30 

Auditório 
Rev. Wilson 

de Souza 
Lopes 

CCL Palestra: Como entrar de fato no mundo da gramática, 
com a Profa. Dra. Maria Helena de Moura Neves. 

9 a 12 

IX Semana Teológica: “A Importância da Teologia” 

19 horas 
Auditório 

Escola 
Americana 

CEFT 

Realizada anualmente, a semana tem como propósito 
reunir os pesquisadores que abordam temas relevantes 
nas áreas de teologia e ciências em geral e, neste ano 
pretende-se abordar o diálogo de mútua contribuição 
existente entre a ciência teológica e os mais vastos 
campos de saber. 

9 a 13 

III SEMEO - Semana de estudos organizacionais 

Abertura 
oficial 

9/09, às 
8h30 

Auditório 
Edward Lane 

Campus 
Campinas 

CCT 

A semana de estudos organizacionais do CCT 
promoverá workshops, palestras, mesas redondas e 
oficinas com o intuito de gerar a reflexão e o debate 
sobre temas relevante no universo da Administração de 
Empresas.  
 

9 a 13 

XXXI Semana da Escola de Engenharia Mackenzie 

Abertura 
oficial 

9/09, às 
10 horas  

Auditório 
Ruy Barbosa 

EE 

O maior evento de extensão da Escola de Engenharia 
terá como eixo temático Ciência, Tecnologia e Inovação 
em Engenharia e contará com uma programação 
repleta de atividades. A palestra de abertura, sob o 
tema Formação para Transformação, será proferida 
pelo Diretor-Presidente do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas - IPT, Prof. Dr. Jefferson de Oliveira 
Gomes. Programação completa: 
www.mackenzie.br/eventos/universidade/semana-da-
escola-de-engenharia/ 
 

http://www.mackenzie.br/eventos/universidade/semana-da-escola-de-engenharia/
http://www.mackenzie.br/eventos/universidade/semana-da-escola-de-engenharia/


9 a 13 

II Mostra Científica de Ciência e Engenharia de 
Materiais 

Abertura 
oficial 

9/09, às 
16 horas 

Vão livre do 
MackGraphe 

EE 

A segunda edição da mostra apresentará os trabalhos 
realizados por alunos de graduação e pós-graduação 
ligados à Engenharia de Materiais, com objetivo de 
divulgar as linhas de pesquisa da área e promover 
contato entre os participantes, estimulando-os à 
pesquisa. 

12 

Política Urbana: Atores e suas participações 

11 horas 
Saguão - 
Prédio 9 

FAU O evento tem como objetivo apresentar aos alunos 
como se dá o debate e a construção do Plano Diretor 
de uma cidade.  

12 
Música no Hall 

18 horas 

Centro 
Histórico e 

Cultural 
Mackenzie 

Centro 
Histórico e 

Cultural 
Mackenzie 

Apresentação de João Perpétuo - MPB. 

13 

II Jornada Estudos da Intermidialidade e I Jornada A 
constituição do sujeito na literatura, nas artes e nas 
outras mídias 

8 horas 

Auditório do 
Centro 

Histórico e 
Cultural 

CCL 
Apresentações dos trabalhos elaborados pelos grupos 
de pesquisa "Estudos da Intermidialidade" e "A 
constituição do sujeito na literatura, no teatro e no 
cinema da modernidade: tensões identitárias", sob a 
supervisão da Profa. Dra. Aurora Gedra Ruiz Alvarez 

13 

Colóquio Estado da Arte dos Estudos sobre 
Verticalização, Adensamento e Urbanidade 

17 horas 
Saguão - 
Prédio 9 

FAU 

O grupo de pesquisa Projetos Urbanos, Verticalização e 
Densidades em conjunto com o Grupo de Estudos do 
Desenvolvimento com Urbanidade promoverá um 
diálogo com a comunidade científica, gestores públicos 
e agentes sociais e econômicos sobre um tema 
complexo, de grande envergadura política e de 
influência decisiva na vida cotidiana nas cidades. 

14 

IX Simpósio ANDEA Interdisciplinar de Dificuldades de 
Ensino e Aprendizagem 

8 horas 
Auditório 

Ruy Barbosa 
CEFT O simpósio tem como objetivo geral refletir e debater, 

com a presença de especialistas da área da saúde e da 
educação, a importância da neurociência na relação do 
processo ensino-aprendizagem.  

16 

Operação em Saúde - MackVida 

11 horas 
Vão livre do 
MackGraphe 

CCBS Evento irá contribuir na prevenção de doenças que 
atingem grande parte da população e transmissão de 
dicas rápidas de saúde. 

16 a 
18 

XIV Encontro de Comunicação e Letras – Comunicação 
e Tecnologias: Rupturas e Tendências 

Abertura 
oficial 

16/09, às 
9 horas 

Auditório 
Ruy Barbosa 

CCL 

Evento reunirá professores e alunos para fomentar o 
pensamento reflexivo por meio de palestras e mesas 
temáticas. Além disso, integra-se na programação, o IX 
Fórum de Pesquisa, importante espaço para promoção 
de debate acadêmico e para divulgação das pesquisas 
desenvolvidas pelos alunos do CCL. 



18 

Seminário de pesquisas: Educação para Imigrantes - 
novos sujeitos, novas abordagens 

18 horas 

Auditório 
Benedicto 

Novaes 
Garcez 

CEFT Reunião com grupo de pesquisa e apresentação dos 
trabalhos dos alunos do Programa de Pós-Graduação 
em Educação, Arte e História da Cultura.  

18 

Exposição: Os pavilhões de Sergio Bernardes - 
contribuição à vanguarda arquitetônica brasileira 

Abertura 
oficial 

18/09, às 
18 horas  

Centro 
Histórico e 

Cultural 
Mackenzie 

Centro 
Histórico e 

Cultural 
Mackenzie 

Por meio dos projetos, documentos diversos, projeção 
de documentário e das maquetes de cada um dos 
pavilhões o visitante terá a oportunidade de conhecer a 
obra do arquiteto Sergio Bernardes. Tendo como base o 
trabalho de pesquisa de Fausto Sombra, com 
orientação do prof. Dr. Abílio Guerra, a exposição tem 
como objetivo divulgar a obra pouco (re) conhecida do 
arquiteto em seu centenário, destacando a 
experimentação, a inventividade e a técnica de seus 
pavilhões: CNS, Bruxelas e São Cristóvão. Visitação: de 
segunda a sexta das 10 às 21 horas, até o dia 19 de 
outubro. 
 

19 e 
20 

II Congresso sobre Tráfico Internacional de Pessoas 
Abertura 

oficial 
19/09 às 
9 horas 

Auditório 
Mackgraphe 

FDIR 
A segunda edição do evento pretende repetir o mesmo 
sucesso da primeira, consagrando a Faculdade de 
Direito como um centro de pesquisas e estudos sobre a 
referida temática. 

19 
Música no Hall 

18 horas 

Centro 
Histórico e 

Cultural 
Mackenzie 

Centro 
Histórico e 

Cultural 
Mackenzie 

Apresentação de Adriano Magoo - Música 
Instrumental. 

19 

I Congresso Luso-Brasileiro em Transtornos de 
Aprendizagem - Dislexia, Cognição e Emoção 

Abertura 
oficial 

19/09, às 
18h30 

Auditório 
Ruy Barbosa 

CCBS 

Evento realizado em parceria entre a Associação 
Brasileira de Dislexia (Brasil) e a Qualconsoante Lda 
(Portugal) com o apoio institucional da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, que reunirá profissionais da 
área na perspectiva da troca de conhecimento e 
saberes tão importantes para a Educação e Saúde dos 
dois países. 

20 

Ação em Saúde - MackVida 

13h30 
Campus 

Campinas 
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. 

20 
Inauguração do Núcleo Mackenzie de prevenção e 
resolução de disputas e celebração do 3º ano do 
Centro de Ciências e Tecnologia. 

18 horas 
Campus 

Campinas 
CCT 



23 e 
24 

I Congresso Internacional de Direito da Educação 
Abertura 

oficial 
23/09, às 

8h30 

Auditório 
Rev. Wilson 

de Souza 
Lopes 

FDIR 

Realizado pelos grupos de pesquisa "Pacto Federativo, 
Tributação e Financiamento dos Direitos Sociais" e 
"Estado e Economia", o evento tem como finalidade 
estimular a ampliação do interesse dos discentes, 
promovendo uma reflexão sobre o tema. 

23 a 
27 

XXVIII Semana da Pedagogia 

19 horas 
Auditório 

Escola 
Americana 

CEFT 
A semana contará com uma série de atividades 
envolvendo alunos, professores e convidados externos, 
com o objetivo de discutir a pedagogia na sociedade 
contemporânea. 

23 a 
28 

13° Primavera dos museus 
Segunda 
a sexta 

das 10 às 
21 horas 

e aos 
sábados 
das 10 às 
16 horas 

Centro 
Histórico e 

Cultural 
Mackenzie 

Centro 
Histórico e 

Cultural 
Mackenzie 

Realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) a 
Primavera dos Museus terá como tema “Museus por 
dentro, por dentro dos museus” e propõe fortalecer a 
relação públicos/museu a partir da ótica da 
preservação enquanto ato compartilhado entre o 
cidadão e o seu bem cultural. O CHCM participará 
oferecendo Passeios Históricos e palestras visando 
estimular o debate acerca do tema. 

24 e 
25 

(Bio e Nano) Tecnologia voltada à saúde Abertura 
oficial 

24/09, às 
9 horas 

Auditório 
João Calvino 

FDIR O evento irá consolidar os trabalhos de pesquisa 
aprovados pelo MackPesquisa no ano de 2019. 

25 

Reunião do Grupo em Nutrição Enteral e Lactário 
(GENELAC) 

17 horas 

Auditório 
Rev. Wilson 

de Souza 
Lopes 

CCBS 

A reunião irá fomentar discussões entre as práticas de 
triagem nutricional, integrando as atividades 
multidisciplinares no cuidado ao paciente, além de 
debater sobre a atualização das novas normas e 
diretrizes para a categorização do cuidado nutricional 
hospitalar. 
 

25 

Lançamento do livro Vivências 

18h30 
Auditório 

Mackgraphe 
CEFT Lançamento do livro de autoria dos docentes e 

discentes do Programa de Pós-graduação em Educação, 
Arte e História da Cultura. 

26 
Música no Hall 

18 horas 

Centro 
Histórico e 

Cultural 
Mackenzie 

Centro 
Histórico e 

Cultural 
Mackenzie 

Apresentação do grupo Samba do Meio - Choro e 
Samba  

28 

Mackenzie Day 

9 horas 
Campus 

Higienópolis 
Comissão 

Mackenzie Day 

Evento anual que tem como objetivo apresentar a 
Universidade Presbiteriana Mackenzie aos alunos do 
ensino médio, além de auxiliá-los na escolha dos cursos 
universitários, por meio de palestras, atividades 
práticas, visitas guiadas e etc. 
 



30/09 
a 

04/10 

Semana da Faculdade de Computação e Informática 
Abertura 

oficial 
30/09, às 

19h30 

Auditório 
Escola 

Americana 
FCI 

A semana destina-se aos estudantes de computação e 
de matemática, tendo por proposta apresentar os 
conteúdos, processos e práticas tecnológicas que se 
destacam atualmente na comunidade profissional. 

30/09 
e 

01/10 

Empreenda Mack 
Abertura 

oficial 
30/09, às 

9h30 

Auditório 
Mackgraphe 

Comissão 
Empreenda 

Mack 

O evento tem como objetivo estimular o espírito 
empreendedor do corpo discente, buscando seu 
protagonismo e lançando as bases de um programa de 
desenvolvimento de carreira. 

30 

Conferência de Teologia Vida Nova  

19 horas 
Auditório 

Ruy Barbosa 
CEFT Palestra: A confiabilidade histórica dos evangelhos com 

o preletor internacional Rev. Dr. Craig Blomberg. 

 

 


