
 

Data Evento Horário Transmissão Organização Informações 

1 

PALESTRA INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

17h30 Teams CCT (19) 3211-4100 

A palestra tem como objetivo trazer novos 
conhecimentos acerca da inovação na construção 
civil, de forma a complementar o ensino em sala de 
aula. 
https://bit.ly/33gBZN1 
 
 

1 

DIÁLOGOS PPGL 14  

18h30 

Canal do 
Programa de 

Pós-
Graduação 

em Letras no 
Youtube 

CCL (11) 2114-8961 

A 14° versão do evento Diálogos, promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação em Letras, contará com 
a participação do professor e escritor italiano Biagio 
D'Angelo. 
https://www.youtube.com/programadeposgraduaca
oemletras 
 
 

2 

CAPACITAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO DE 
FACILITADORES AO FOMENTO DO 
EMPREENDEDORISMO AO JOVEM EMPREENDEDOR 
DO CENTRO PAULA SOUZA 

10 horas 

Teams/ EaD - 
Moodle 

Centro Paula 
Souza 

CCSA (11) 2114-8246 

O evento promoverá uma capacitação modular on-
line nos dias 2 e 3 de outubro (modo síncrono) e de 5 
a 30 de outubro (modo assíncrono) em EaD e tem 
como objetivo capacitar os docentes do ensino 
médio de escolas públicas, para que ofereçam uma 
visão social mais ampla aos alunos, que lhes propicie 
uma atitude empreendedora efetiva, com base nos 
preceitos de liberdade econômica.  
 
  

2 

DOCÊNCIA: CENÁRIOS E DESAFIOS - CÓDIGO DE 
ÉTICA DOCENTE: UM DILEMA 

14 horas Google Meet CEFT (11) 2114-8345 
Encontro quinzenal da linha de pesquisa para debate 
e estudo de textos e pesquisas em andamento. 
https://meet.google.com/bya-egvq-jjh 
 
 

https://bit.ly/33gBZN1
https://www.youtube.com/programadeposgraduacaoemletras
https://www.youtube.com/programadeposgraduacaoemletras
https://meet.google.com/bya-egvq-jjh


3 

CICLO DE PALESTRAS SOBRE DISTÚRBIOS DO 
DESENVOLVIMENTO 

8 horas Webex CCBS (11) 2114-8563 
O evento, no formato de curso, tem como objetivo 
aperfeiçoar habilidades e conhecimentos sobre os 
distúrbios do desenvolvimento, com foco em 
demandas da comunidade de profissionais da 
educação e da saúde. 

5 a 9 

FISIOTERAPIA E CARREIRAS INTERNACIONAIS 

11 horas 
Instagram 

@fisio.mack 
CCBS (11) 2114-8563 

O objetivo é apresentar aos discentes do curso de 
fisioterapia e à comunidade externa possibilidades 
de trabalho e construção de carreiras fora do Brasil. 
O evento oferecerá gratuitamente um conteúdo 
atualizado no contexto de planejamento e 
construção de carreira e será transmitido em tempo 
real pela página do curso no Instagram, podendo ser 
acessado por um maior número de acadêmicos e 
profissionais da comunidade externa. 
https://www.instagram.com/fisio.mack/ 
 

6 

DIREITO CONTÁBIL: RECONHECIMENTO E 
TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS DIGITAIS 

19 horas Teams CCSA/FDIR (11) 2114-8246 

O evento tem como objetivo entender os variados 
tipos de receitas digitais, seus registros contábeis e 
suas formas de tributação. Um tema complexo e 
atual, com abordagem prática e dirigido aos 
profissionais responsáveis pelo registro contábil e 
tributação das receitas digitais das empresas, que 
será abordado por meio da divulgação dos resultados 
da dissertação de mestrado da Mestre Leni Regina 
Segura, do PPG-CFE, com participação de acadêmicos 
e profissionais do mercado.  

6 

AULA MAGNA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO E 
LETRAS 

19h30 

Canal da TV 
Mackenzie no 

Youtube e 
tv.mackenzie.

br 

CCL (11) 2766-7095 

Intitulada "Realidade profissional e novas 
oportunidades em Comunicação", a aula será 
ministrada por Rafael Sbarai, jornalista do Grupo 
Globo, gerente de produto do Cartola e antigo 
mackenzista. https://youtu.be/2hc8ZJEboDE 

8 

PALESTRAS MACKVIDA - CUIDADO AO IDOSO EM 
TEMPOS DE COVID-19 

15 horas Zoom CCBS (11) 2114-8563 

Este projeto convida profissionais para discutir sobre 
diversos assuntos relacionados ao Programa, sendo o 
foco, nesse período, a pandemia de COVID 19. Os 
encontros trarão conceitos e reflexões a respeito de 
vários assuntos, tendo como palestrantes Dr. 
Gustavo Alves, do Conselho Regional de Farmácia e 
Profa. Amouni M. Mourad, do Curso de Farmácia da 
UPM. 
 
  

https://www.instagram.com/fisio.mack/
https://youtu.be/2hc8ZJEboDE


8 

O IMPACTO DA PANDEMIA EM SEGMENTOS 
ESSENCIAIS: ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE E 
AGRONEGÓCIO 

18h30 Teams CCSA (11) 2114-8246 

O evento é organizado pela Revista Práticas em 
Contabilidade e Gestão, em formato de webinar, e 
trará ao debate como as organizações de saúde e do 
agronegócio estão se adaptando e revendo suas 
estratégias e planos diante do novo cenário de 
mercado gerado pela pandemia da COVID-19, 
especialmente aspectos relacionados à 
sustentabilidade financeira com foco nos negócios. A 
temática contribui para as discussões acadêmicas e 
empresariais em torno dos desafios das organizações 
brasileiras em superar esse período de instabilidade. 
  

8 

LANÇAMENTO OFICIAL DO CONVÊNIO ENTRE O 
CENTRO MACKENZIE DE LIBERDADE ECONÔMICA E 
A ORDEM DOS ECONOMISTAS DO BRASIL 

18h30 Teams CCSA/CMLE (11) 2766-7034 Celebração da assinatura do convênio científico-
cultural com a Ordem dos Economistas do Brasil.  
https://bit.ly/3mO5my1 
 

8 

DIÁLOGOS PPGL 15  

18h30 

Canal do 
Programa de 

Pós-
Graduação 

em Letras no 
Youtube 

CCL (11) 2114-8961 

A 15° versão do evento Diálogos, promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação em Letras, contará com 
a participação do professor titular da Universidade 
Federal da Paraíba, Demerval da Hora. 
https://www.youtube.com/programadeposgraduaca
oemletras 
 

10 

SEMINÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO: PROCESSO 
TECNOLÓGICO E A TUTELA DO CONSUMIDOR 

9 horas Zoom CCT (19) 3211-4100 

Dado o cenário relativo às novas tecnologias e seu 
impacto no mundo jurídico, especialmente nas 
relações de consumo que, nos últimos anos sofreram 
grandes mudanças, como por exemplo com o 
crescimento acelerado do comércio eletrônico, faz-se 
necessário um debate mais aprofundado sobre o 
tema. A promoção dessa discussão enriquecerá o 
conhecimento dos alunos que terão contato com 
diferentes palestrantes de diversas localidades, 
proporcionando uma visão mais ampla sobre o tema. 
  

14 

PALESTRA: "SOLUÇÕES PARA INFRAESTRUTURA 
COM GABIÕES E GEOSINTÉTICOS" 

14 horas Teams CCT (19) 3211-4100 

A palestra objetiva apresentar soluções tecnológicas 
para os problemas de drenagem urbana e aterros 
sanitários. O evento é fundamental para que os 
alunos se mantenham informados sobre as inovações 
dessa importante área da Engenharia Civil. 
Inscrições: https://bit.ly/2SeR8be 
 

https://bit.ly/3mO5my1
https://www.youtube.com/programadeposgraduacaoemletras
https://www.youtube.com/programadeposgraduacaoemletras
https://bit.ly/2SeR8be


14 

BIOFILIA - PALESTRA SOBRE A PRÁTICA DO USO DA 
NATUREZA NA ARQUITETURA 

18 horas 

Canal Oficial 
da FAU 

Mackenzie no 
Youtube 

FAU (11) 2114-8289 

O evento contará com participação do arquiteto 
André Nery, Diretor de Carreira do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo Ambiental da Universidade 
Científica del Sur. 
https://www.youtube.com/faumackenzie 
 

14 a 
16 

SEMANA DA COMPUTAÇÃO 

8 horas 
Webex e 
Youtube 

FCI (11) 2114-8301 

A SeFCI2020 Virtual destina-se aos estudantes de 
computação e de matemática, tendo por proposta 
apresentar os conteúdos, processos e práticas 
tecnológicas ou educacionais que se destacam 
atualmente na comunidade profissional. 
  

15 

CELEBRAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR 

18 horas 

Canal da TV 
Mackenzie no 

Youtube e 
tv.mackenzie.

br 

PRGA (11) 2114-8996 Evento em homenagem aos docentes organizado 
pela Pró-Reitoria de Graduação. 
https://www.youtube.com/tvmackenzie 
 

15 

DIÁLOGOS PPGL 16  

18h30 

Canal do 
Programa de 

Pós-
Graduação 

em Letras no 
Youtube 

CCL (11) 2114-8961 

A 16° versão do evento Diálogos, promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação em Letras, contará com 
a participação da Profa. Eliete Solano, da 
Universidade do Estado do Pará. 
https://www.youtube.com/programadeposgraduaca
oemletras 
 

16 

DOCÊNCIA: CENÁRIOS E DESAFIOS - CONTRIBUIÇÕES 
DA ARTE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
INTERDISCIPLINARIDADE E ESTESIA 

14 horas Google Meet CEFT (11) 2114-8345 
Encontro quinzenal da linha de pesquisa para debate 
e estudo de textos e pesquisas em andamento. 

16 

SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE 
GASTRONOMIA 

19 horas Zoom CCBS (11) 2114-8563 
A Semana acadêmica do curso de gastronomia terá 
como tema: Meio ambiente, Sustentabilidade e 
Gastronomia, com o objetivo de atualizar aos alunos 
sobre o mercado nessa área. 
  

17 

CICLO DE PALESTRAS SOBRE DISTÚRBIOS DO 
DESENVOLVIMENTO 

8 horas Webex CCBS (11) 2114-8563 

O evento, no formato de curso, tem como objetivo 
aperfeiçoar habilidades e conhecimentos sobre os 
distúrbios do desenvolvimento, com foco em 
demandas da comunidade de profissionais da 
educação e da saúde. 
  

https://www.youtube.com/faumackenzie
https://www.youtube.com/tvmackenzie
https://www.youtube.com/programadeposgraduacaoemletras
https://www.youtube.com/programadeposgraduacaoemletras


19 a 
23 

XVII SEMANA VIVER METRÓPOLE - SEMANA DA 
ARQUITETURA FAU-MACKENZIE 

8 horas 

Canal Oficial 
da FAU 

Mackenzie no 
Youtube 

FAU (11) 2114-8289 Sob o tema: Refuturo, a semana promoverá 
palestras, exibição de vídeos e workshops. 
https://www.youtube.com/faumackenzie 
 

19 a 
23 

XIII SEMANA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 
"INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: A NOVA FRONTEIRA DA 
CIÊNCIA BRASILEIRA" 

Abertura 
oficial 

19/10 às 
11h20 

Teams CCSA (11) 2114-8246 

A semana irá promover uma mostra e um ciclo de 
palestras sobre as produções científicas 
desenvolvidas pelo corpo docente e discente do 
CCSA: artigos, trabalhos de conclusão de curso, 
projetos (incluindo os projetos de iniciação científica) 
com o tema voltado para a Inteligência Artificial. 
Ocorrerão momentos de debates e reflexões entre 
integrantes do CCSA (professores e alunos) e 
membros integrantes de conselhos de classe e da 
comunidade empresarial sobre as produções 
científicas desenvolvidas no CCSA em torno do tema 
proposto. 

19 a 
23 

I SEMANA JURÍDICA MACKENZIE ALPHAVILLE E 
UNICERP 

Abertura 
oficial 

19/10 às 
18h30 

Canal da TV 
Mackenzie no 

Youtube e 
tv.mackenzie.

br 

FDIR-
ALPHAVILLE 

(11) 3555-2159 

A semana tem como objetivo desenvolver o 
conhecimento dos alunos acerca dos temas tratados, 
despertando interesse nos eixos do ensino, da 
pesquisa e da extensão. 
https://www.youtube.com/tvmackenzie 
 

19 a 
23 

20/30 ANOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ARQUITETURA E URBANISMO 

19 horas 

Canal Oficial 
da FAU 

Mackenzie no 
Youtube 

FAU (11) 2114-8289 
Evento em comemoração aos 20 anos da CAPES - 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior e 30 anos de existência do Programa 
de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
https://www.youtube.com/faumackenzie 
 

22 e 
23 

3º CONGRESSO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE  

Abertura 
oficial dia 
22/10 às 9 

horas 

Teams FDIR (11) 2766-7170 
O congresso tem como objetivo apresentar a 
contribuição acadêmica nacional e internacional, 
docente e discente, sobre as narrativas teóricas e 
pragmáticas nos trinta anos de existência do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

22 

PALESTRAS MACKVIDA - CANNABIS: DA PLANTA AO 
MEDICAMENTO 

15 horas Zoom CCBS (11) 2114-8563 

O projeto “Palestras MackVIDA” convida 
profissionais para discutir sobre diversos assuntos 
relacionados ao Programa. O encontro trará 
conceitos e reflexões a respeito do Cannabidiol, 
tendo como palestrantes a empresária Viviane 
Sedola, CEO da plataforma Dr. Cannabis e Profa. 
Margarte Akemi Kishi, do curso de Farmácia da UPM. 

https://www.youtube.com/faumackenzie
https://www.youtube.com/tvmackenzie
https://www.youtube.com/faumackenzie


22 

DIÁLOGOS PPGL 17  

18h30 

Canal do 
Programa de 

Pós-
Graduação 

em Letras no 
Youtube 

CCL (11) 2114-8961 

A 17° versão do evento Diálogos, promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação em Letras, contará com 
a participação da Profa. Esmeralda Negrão, da 
Universidade de São Paulo. 
https://www.youtube.com/programadeposgraduaca
oemletras 
 

22 

O NOVO NORMAL E O CONSUMIDOR PÓS-COVID 
19: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA PEQUENAS 
EMPRESAS 

19 horas Teams CCT (19) 3211-4100 
O evento pretende auxiliar discentes e comunidade a 
lidar com as novas demandas e consumidores do 
novo normal, além de identificar as oportunidades e 
desafios pós-pandemia.  
  

22 

LANÇAMENTO DO LIVRO DE ESTUDOS SETORIAIS 

19 horas Teams CCSA/CMLE (11) 2766-7034 

O Programa de Mestrado Profissional em Economia e 
Mercados em parceria com o Centro Mackenzie de 
Liberdade Econômica lançará o seu primeiro livro de 
estudos setoriais.  Os setores analisados no estudo 
foram Máquinas e Equipamentos, Ferrovias, Têxtil e 
Calçados. https://bit.ly/3mR8nh6 
 

24 

CICLO DE PALESTRAS SOBRE DISTÚRBIOS DO 
DESENVOLVIMENTO 

8 horas Webex CCBS (11) 2114-8563 

O evento, no formato de curso, tem como objetivo 
aperfeiçoar habilidades e conhecimentos sobre os 
distúrbios do desenvolvimento, com foco em 
demandas da comunidade de profissionais da 
educação e da saúde. 
  

26 

INTERLOCUÇÕES INTERNACIONAIS: EDUCAÇÃO, 
ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA - PESQUISA 
ARTÍSTICA 

15 horas 

Canal 
Interlocuções 
Internacionai
s no Youtube 

CEFT (11) 2114-8345 

Seminários com pesquisadores internacionais 
participantes das pesquisas financiadas pelo projeto 
PRINT/CAPES, além de outros parceiros 
internacionais de pesquisa, juntamente com o corpo 
docente e discente do Programa de Educação, Arte e 
História da Cultura. O evento contará com a palestra 
do Prof. Greg Cohen, da Universidade da Califórnia e 
tem como objetivo aproximar o corpo discente das 
pesquisas internacionais do EAHC, manter o diálogo 
com os pesquisadores, divulgar pesquisas e suas 
relações internacionais, além de dar continuidade às 
pesquisas de forma on-line durante o período de 
isolamento.  
https://www.youtube.com/channel/UCj80O-
MWIqBWnVklK1o5uIw?view_as=subscriber 
 
  

https://www.youtube.com/programadeposgraduacaoemletras
https://www.youtube.com/programadeposgraduacaoemletras
https://bit.ly/3mR8nh6
https://www.youtube.com/channel/UCj80O-MWIqBWnVklK1o5uIw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCj80O-MWIqBWnVklK1o5uIw?view_as=subscriber


27 e 
28 

COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DO CURSO DE 
JORNALISMO 

Abertura 
oficial, dia 
27/10 às 9 

horas 

Canal da TV 
Mackenzie no 

Youtube e 
tv.mackenzie.

br 

CCL (11) 2766-7095 

Serão realizados vários eventos com a participação 
de ex-alunos em posições de destaque no mercado. 
Entre outros veículos e empresas, haverá 
palestrantes da CNN, Globo, Grupo Bandeirantes, 
Record, Exame, Fox News, ESPN e Rádio CBN, além 
de profissionais da área de comunicação 
organizacional, diretores de cinema e 
empreendedores. 
https://www.youtube.com/tvmackenzie 
 
  

28 a 
30 

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E XVI JORNADA DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

Abertura 
oficial dia 

28/10, às 9 
horas 

Canal da TV 
Mackenzie no 

Youtube e 
tv.mackenzie.

br 

PRPG (11) 2114-8461 Tema: Novas fronteiras científicas e tecnológicas e os 
desafios sociais do século XXI. 
https://www.youtube.com/tvmackenzie 
 

29 

DIÁLOGOS PPGL 18  

18h30 

Canal do 
Programa de 

Pós-
Graduação 

em Letras no 
Youtube 

CCL (11) 2114-8961 

A 18° versão do evento Diálogos, promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação em Letras, contará com 
a participação escritor Itamar Vieira Junior. 
https://www.youtube.com/programadeposgraduaca
oemletras 
 

29 a 
3/11 

5ª JORNADA BÍBLIA E LITERATURA 

Abertura 
oficial dia 
29/10, às 

10h30 

Canal do 
Programa de 

Pós-
Graduação 

em Letras no 
Youtube 

CCL (11) 2114-8320 

Organizada e desenvolvida pelo Núcleo 
Multidisciplinar de Estudos do Protestantismo 
(NUMEP), a jornada apresenta abordagens 
interpretativas de textos bíblicos a partir de 
referenciais teóricos e crítica literária. Também 
pesquisa a relação e presença de temáticas bíblicas 
na produção literária ficcional nacional e 
internacional. 
https://www.youtube.com/programadeposgraduaca
oemletras 
 

30 

COLÓQUIO CAPELANIA EM PAUTA - FORMAÇÃO E 
ATUAÇÃO DE CAPELÃES 

14 horas 
Sympla 

Streaming 
CEFT (11) 2114-8345 

Primeiro Colóquio do grupo de pesquisa em 
educação, religião e sociedade e tem como objeto o 
capelanato. O Colóquio contará com três mesas: 
Capelania Carcerária, Capelania Corporativa e 
Capelania Educacional, com o objetivo de buscar a 
reflexão acerca da formação e do serviço da 
capelania nessas três áreas. 
https://www.sympla.com.br/capelania-em-
pauta__971007 
  

https://www.youtube.com/tvmackenzie
https://www.youtube.com/tvmackenzie
https://www.youtube.com/programadeposgraduacaoemletras
https://www.youtube.com/programadeposgraduacaoemletras
https://www.youtube.com/programadeposgraduacaoemletras
https://www.youtube.com/programadeposgraduacaoemletras
https://www.sympla.com.br/capelania-em-pauta__971007
https://www.sympla.com.br/capelania-em-pauta__971007


30 

CONJUNTO HABITACIONAL CECAP GUARULHOS 

14 horas 

Canal Oficial 
da FAU 

Mackenzie no 
Youtube 

FAU (11) 2114-8289 

Seminário sobre o projeto de pesquisa que é 
atualmente desenvolvido no âmbito de grupo e 
estuda o conjunto habitacional Zezinho 
Magalhães/Cecap de Guarulhos, um projeto de 
Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Fábio 
Penteado. 
https://www.youtube.com/faumackenzie 
 

30 

CÍRCULO DE LEITURA:  MAJORITY RULE E 
EMPLOYMENT AND INDEPENDENCE                         

18 horas Teams CCSA (11) 2114-8246 

O Círculo de Leitura é um grupo de leitura guiada das 
obras liberais clássicas de maior relevância na 
literatura econômica ocidental. Teve início em 2019 
com a doação colaborativa da “biblioteca da 
liberdade” recebida do Liberty Fund e continuaram 
durante o período pandêmico de modo on-line.  O 
objetivo principal é apresentar ao público as 
principais obras e ideias do liberalismo clássico, 
principalmente aqueles ligados ao conceito de 
liberdade econômica. Como objetivo secundário, 
ocorre a aproximação de pessoas resistentes a esse 
tipo de abordagem liberal, que acabam tendo a 
oportunidade de ler, contestar e discutir os temas 
sobre os quais nada conheciam ou mantinham 
preconceitos a respeito. 

30 e 
31 

JORNADA DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO (JAC) 

19 horas Zoom CCBS (11) 2114-8563 

Difusão de conhecimentos resultantes da produção 
científica para a comunidade acadêmica, integração 
de conhecimentos sobre a Análise do 
Comportamento e espaço de fomento à discussão, 
tendo por objetivo viabilizar o acesso de alunos da 
graduação a temas não abordados na grade 
curricular básica. 

31 

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL GEICS – DESAFIOS 
DA EDUCAÇÃO PÓS-PANDEMIA: IMPACTOS DA 
QUARENTENA NO CURRÍCULO E CULTURA DIGITAL 

9 horas Google Meet CEFT (11) 2114-8345 

O evento será aberto para a comunidade de 
educadores, desde alunos de licenciaturas e de pós-
graduação (Lato e Stricto Sensu) até professores da 
Educação Básica e Ensino superior. Contribuirá para 
reflexões sobre o uso de tecnologias no processo de 
ensino e aprendizagem, assim como divulgar a 
pesquisa realizada pelo grupo GEICS sobre a COVID-
19 e os seus impactos nas percepções dos alunos 
acerca da aprendizagem.  

 
 

https://www.youtube.com/faumackenzie

