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Organização

II Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica

5e6

O evento tem como intuito promover a difusão
Abertura
do grupo de estudos em liberdade econômica,
Auditório
oficial 5/11 às
compartilhamento de experiências práticas
Ruy Barbosa
19 horas
exitosas entre os públicos interessados no tema
da livre iniciativa.

CCSA

Programação completa: www.libecon.net/programacao

Seminário PIU Setor Central

6

6

6

7

Seminário para debater a proposta da
Prefeitura Municipal de São Paulo para
elaboração do Projeto de Intervenção Urbana
(PIU) Setor Central, uma importante
ferramenta de estruturação de projetos de
interesse público.
Lançamento do livro "A ética e a pesquisa no
atendimento às pessoas com deficiência", de
autoria das professoras Rita Aparecida BettiniPereira e Silvana Maria Blascovi-Assis.
Fórum de debates sobre a Norma de
Desempenho NBR 15575
O fórum irá criar um espaço para
questionamentos e trocas de experiência a fim
de promover o entendimento para a aplicação
correta da Norma de Desempenho das
Edificações.
A importância do advogado nos meios
consensuais de resolução de conflitos
Palestra em parceria com a OAB que abordará
conciliação, mediação e outros métodos de
solução consensual de conflitos, com as
advogadas Alessandra Fachada Bonilha e Flavia
Scarpinella Bueno.

10 horas

Saguão do
Prédio 9

FAU

17h30

Centro
Histórico e
Cultural
Mackenzie

Editora
Mackenzie

18 horas

Auditório
Guilherme
Thut

EE

9 horas

Auditório
João Calvino

FDIR

18 horas

Auditório
Escola
Americana

EE

11ª Competição de Programação de Robôs
Inteligentes da Engenharia Elétrica Mackenzie

7

A competição organizada por professores e
alunos da Engenharia Elétrica da Escola de
Engenharia tem como objetivo introduzir os
alunos à área de Robótica, além de desenvolver
o raciocínio e a aptidão por programação.

Palestra Paris e a Modernidade

7

7

8

Partindo-se de um questionamento das origens
da Modernidade, reconhece-se na Paris dos
séculos XVII, XVIII e XIX o campo de realização
de seu telos histórico, a ortopedia sócioespacial urbana.
Simpósio Internacional: Inovação, Inteligência
Artificial e o Direito
O evento abordará as inovações tecnológicas
incluindo Inteligência Artificial e o seu Impacto
na Ciência Jurídica.
Simpósio Protestantismo, Escravidão e
Abolicionismo
Analisar a relação entre o protestantismo , o
período escravocrata e o abolicionismo no
Brasil e discutir a atuação do negro no
protestantismo atual, suas lutas e conquistas.

18h30

Auditório
Benedicto
Novaes
Garcez

FAU

19h30

Auditório
Mackgraphe

FDIR

9 horas

Auditório
Escola
Americana

CEFT

9 horas

Auditório
Mackgraphe

FDIR

13h30

Auditório
Rev. Wilson
de Souza
Lopes

CCBS

19 horas

Auditório
Escola
Americana

CCSA

19 horas

Auditório
Rev. Wilson
de Souza
Lopes

Coordenadoria
de Pesquisa,
Desenvolvimen
to e Inovação

14 horas

Auditório
João Calvino

CCL

Simpósio Nacional de Litígios Econômicos

8

O evento contará com a exposição de temas
relevantes à mediação e arbitragem no poder
público. O congresso contará com palestrantes
nacionais e internacionais, além da
apresentação de trabalhos científicos da
comunidade científica, conforme programação
abaixo.
Fórum Discussão Clínica

8

O Fórum pretende aprofundar os
conhecimentos na área do Transtorno do
Espectro do Autismo.
Desafios do Mercado

8

Palestra sobre carreira e mercado de trabalho,
que mostrará a vivência real de Rachel Maia,
CEO da Pandora Brasil e uma das responsáveis
por trazer a Tiffany & Co. para o Brasil.
Gestão de startups e relação com investidores

8

Palestra com Paulo Humaita, CEO da Bluefields
Development, aceleradora de startups com
foco em tecnologia e impacto social e parceira
da Incubadora Mackenzie.
Personagens masculinos e 'masculinidade' em
Clarice Lispector: considerações iniciais

9

Palestra sobre a obra da escritora
contemporânea brasileira Clarice Lispector com
o Prof. Dr. Antonio José Ladeira.

10

I Simpósio Internacional em Nutrição, Ciência
e Tecnologia de Alimentos
O foco principal do simpósio é abordar os
desafios que envolvem o alinhamento entre
processos tecnológicos de produção de
alimentos e a promoção de saúde da
população, sob a ótica da nutrição.

8 horas

Auditório
Escola
Americana

CCBS

9 horas

Auditório
João Calvino

FCI

7h30 às
11h30

Vão Livre do
Mackgraphe

CCBS

8 horas

Auditório
Escola
Americana

CCBS

19 horas

Auditório
Rev. Wilson
de Souza
Lopes

CCBS

8 horas

Auditório
Ruy Barbosa

CCBS

17 horas

Auditório
Rev. Wilson
de Souza
Lopes

CCSA

Conferência da Wolfram Research no Brasil

10

12

Palestra com Stephen Wolfram, fundador e
CEO da Wolfram Research, uma das empresas
mais respeitadas do mundo na área de
softwares para computação.
V Workshop de Produtos Naturais e
Fitoterapia
O workshop pretende familiarizar os alunos
com as técnicas de identificação de
componentes ativos de plantas medicinais, suas
ações e usos, e proporcionar a integração do
conhecimento adquirido nas diversas
disciplinas do curso de Farmácia.
Mostra de Psicologia do Cotidiano

13

O objetivo da mostra é descrever e analisar
processos psicossociais da vida cotidiana.
Encontro Sonafe

13

21

O encontro pretende garantir novas parcerias
na área de Fisioterapia Esportiva, atualizar
profissionais e aproximar estudantes do curso
de Fisioterapia à realidade profissional e a
oportunidades de parcerias.
Programa Acompanhantes de Idosos (PAI): 10
anos atendendo idosos e suas famílias em São
Paulo
O evento promoverá a discussão dos trabalhos
desenvolvidos para cuidados com pessoas
idosas em seus domicílios, além de permitir a
construção de novas propostas de parcerias
interinstitucionais.
Palestra - Equity Research

21

A carreira e equity research é uma das mais
renomadas e complexas no mercado de
financeiro. A palestra em parceria com a
instituição BTG Pactual tem por objetivo trazer
maior conhecimento sobre o tema e sanar
dúvidas dos alunos sobre carreira, certificações,
dia a dia e desafios no ramo.

22

22

23

24

24

Compra e Venda de Participações Societárias
de Controle
A palestra fará uma abordagem didática
relacionada ao conteúdo programático das
disciplinas "Sociedades Empresárias" e
"Operações Societárias".
Negócios e Startups escaláveis alavancadas
com base em análise de dados nos mercados
B2C e B2B: Os casos Webmotors e Verint
O evento irá discutir como os modelos de
negócio baseados na tecnologia podem trazer
vantagens competitivas e crescimento
acelerado. Serão apresentados dois casos de
sucesso: Webmotors e Verint, por seus
empreendedores e gestores.
Lançamento da obra coletiva "Direitos
Humanos e Empresas"
Obra organizada pelos professores: Flavia
Piovesan, Ines Cristina Prado Soares e Marcelo
Torelly.
O Direito à Educação da pessoa com
deficiência: Da Educação Infantil ao Ensino
Superior
Possibilitar o debate interdisciplinar sobre o
direito à educação da pessoa com deficiência
em toda a trajetória educacional, analisando os
desafios da atual política pública e buscando
soluções para efetivação de tal direito.
Palestras do Instituto PENSI - Pesquisa e
Ensino em Saúde Infantil
Serão abordados, em diferentes palestras,
temas relativos à alimentação das crianças na
escola, educação alimentar e os desafios do
serviço de alimentação escolar.

19 horas

Auditório
Mackgraphe

FDIR

18h30

Auditório
Rev. Wilson
de Souza
Lopes

CCSA

9 horas

Auditório
Mackgraphe

FDIR

8 horas

Auditório
Escola
Americana

CCBS

8 horas

Auditório
Rev. Wilson
de Souza
Lopes

CCBS

9 horas

Auditório
João Calvino

CEFT

Abertura da Residência Pedagógica

24

O Projeto Residência Pedagógica é uma
parceria da CAPES com as Instituições de Ensino
Superior, visando o aperfeiçoamento da
formação docente tanto no que diz respeito a
sua etapa inicial, o que envolve graduandos de
cursos de licenciatura, quanto professores
atuantes na rede pública de ensino.

Mackenzie Connect

24

O Mackenzie Connect é um evento para as
pessoas que concluíram seus cursos de
Graduação e desejam aprimorar seus
conhecimentos e ampliar suas perspectivas
profissionais realizando um curso de
Especialização.

9 às 13 horas

Salas do
Prédio 45

PREC

9 horas

Auditório
Ruy Barbosa

CEDaD

Programação completa:
www.mackenzie.br/eventos/universidade/mackenzieconnect/

Dia Nacional da Educação a Distância

27

O evento irá trazer discussões sobre as práticas
dessa modalidade educativa e o que as
instituições de ensino têm feito para garantir a
formação dos alunos em todos os estados do
país.
II Mack Inova Alimentos

Cozinha
Apresentação dos alunos e degustação dos
27/11 - 18h30 Experimental
alimentos
desenvolvidos
nas
disciplinas
que
28/11
- 15 horas
Prédio
27 a 29
permeiam a tecnologia de alimentos, dentro
29/11 - 9 horas
Amantino
dos cursos de Farmácia, Tecnologia em
Vassão
Gastronomia e Nutrição.
Fluxos Migratórios no Brasil e a Nova Lei de
Migração
Auditório
Debate acerca da vida e das dificuldades dos
Benedicto
9h30
migrantes e refugiados no Brasil, da Nova Lei de
28
Novaes
Migração e das políticas públicas de saúde,
Garcez
educação e assistência social para essa
população.
Palestra do Instituto PENSI - Pesquisa e Ensino
Auditório
em Saúde Infantil
Rev. Wilson
19 horas
29
de Souza
Título: Vacinação na Infância: indicações e
Lopes
riscos.

CCBS

CCBS

CCBS

Abertura Hackathon Américas 2018

30

A Universidade Presbiteriana Mackenzie corealizará com a Youth For Public Transport
Foundation (Y4PT), a União Internacional de
Transporte Público (UITP), e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), o
principal concurso nacional e internacional de
inovação para a mobilidade sustentável. Irão
participar do evento o Metrô de São Paulo,
EMTU, SPTrans, CPTM, PRODAM e Secretaria
Estadual de Transporte.

9 horas

Auditório
Benedicto
Novaes
Garcez

FAU

