
Data Evento Horário Local Organização 

1 

Iniciação Científica: Oportunidades aos jovens pesquisadores 

12 horas 
Auditório Dr. 

Luiz Carlos 
Salomão 

CCBS Incentivar o envolvimento de alunos na área de Pesquisa durante a formação 
acadêmica. 

1 a 3 

WSCAD 2018 - Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho 

Abertura oficial 
1/10 às 17h30 

Auditório 
Benedicto 

Novaes Garcez 
FCI 

Evento anual que apresenta, desde o ano 2000, os principais 
desenvolvimentos, aplicações e tendências nas áreas de Arquitetura de 
Computadores, Processamento de Alto Desempenho e Sistemas Distribuídos. 
 

1 a 5 

XLIV Conferência Latino-americana de Informática e XIII Conferência 
Latino-americana de Tecnologias de Aprendizagem 

Abertura oficial 
1/10 às 18 

horas 

Auditório Ruy 
Barbosa 

FCI 

A Conferência Latino-Americana de Informática - CLEI é um evento anual 
organizado pelo Centro Latino Americano de Estudos de Informática e vem 
ocorrendo desde 1974, de modo itinerante pelos países da América Latina. A 
Conferência Latino-Americana de Tecnologias de Aprendizagem - LACLO vem 
ocorrendo anualmente desde 2006. Em 2018, CLEI e LACLO serão realizados 
conjuntamente potencializando o intercâmbio entre ambas comunidades. 
 

1 a 5 

Semana da Faculdade de Computação (SeFCI2018) 

8 horas 
Sessões 

Simultâneas 
Prédio 31 

FCI 
A Semana promoverá a troca de experiências entre pesquisadores, 
empresas, profissionais de mercado e alunos no ambiente em palestras, 
oficinas e minicursos para troca de experiências colaborativas. 
 

1 a 5 

Seminário de Pesquisa em Ontologias do Brasil (ONTOBRAS) 

8 horas 
Sessões 

Simultâneas 
Prédio 31 

FCI 

O Seminário antevê uma oportunidade e provê um ambiente científico no 
qual pesquisadores e profissionais das áreas de Ciência da Informação e de 
Ciência da Computação podem trocar conhecimentos sobre teorias, 
metodologias, linguagens, ferramentas e experiências relacionadas ao 
desenvolvimento e aplicação de ontologias.  



2 

Cine debate: Psicologia e Educação 

12 horas 
Auditório Dr. 

Luiz Carlos 
Salomão 

CCBS 

Analisar o cinema como uma imagem-pensamento e avaliar a constituição de 
uma pedagogia do olhar que institui novas formas de pensar sobre Psicologia 
e Educação. 
 
 

3 

III Jornada Mackenzie Paulo Freire 

9 horas 
Auditório Rev. 

Wilson de 
Souza Lopes 

CCL 

Neste evento serão apresentadas as produções do grupo de pesquisa Paulo 
Freire, além da promoção do debate e da reflexão com a comunidade 
acadêmica interna e externa. 
 
 

3 

Celebração do acordo entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a 
L'École de Design Nantes Atlantique 

14 horas 
Auditório João 

Calvino 
FAU 

A parceria, iniciada em 2015, se concretiza com a implantação do Curso de 
Educação Continuada de Dupla Titulação Design Transcultural. 
 
 

3 
II Jornada Mackenzie de Estudos Tolkienianos 

19 horas 
Auditório 

Mackgraphe 
CCL 

Conjunto de palestras sobre a obra de J. R. R. Tolkien. 
 

4 

Para desmistificar as smart cities - Por uma abordagem compreensiva do 
conceito de inteligência da/na cidade 

19 horas 
Auditório 

Mackgraphe 
FAU 

A proposta é demonstrar como a expressão "inteligência" é polissêmica e, 
por isso, capaz de fornecer diversos elementos para conectar a ideia de 
“smart cities” com temas afins nos campos disciplinares do Urbanismo, do 
Direito Urbanístico e da Tecnologia de Informação e Comunicação, incluindo 
as aproximações com o Direito à Cidade, tecnologias colaborativas na cidade, 
planos e aplicativos urbanos participativos e urbanismo social. 
 
 



5 

I Simpósio sobre Religião, Linguagem e Confessionalidade 

8 horas 
Auditório Rev. 

Wilson de 
Souza Lopes 

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.  
 
 

6 

I Colóquio de Dificuldades de Ensino e Aprendizagem "Inclusão e Novas 
Tecnologias na Educação" 

8 horas 
Auditório João 

Calvino 
CEFT 

O Colóquio tem como objetivo principal resgatar os temas abordados no 
evento anterior denominado “Onde a neurociência entra no modelo de 
educação atual? (Ensino híbrido)”e com isso atender uma grande demanda 
dos participantes que desejam a continuidade daquelas reflexões. 
 

6 

XII Ciclo Palestras em Distúrbios do Desenvolvimento  

8 horas 
Auditório 

Escola 
Americana 

CCBS 

O objetivo do evento é informar os diversos profissionais e estudantes 
interessados nos aspectos biomédicos, psicológicos e educacionais 
envolvidos na temática dos distúrbios/transtornos do desenvolvimento 
Humano. 
 

6 

XIII Encontro Bienal de Logística e Cadeias de Valores e Suprimentos 

8 horas 
Auditório 

Mackgraphe 
CCSA 

Em virtude das limitações de infraestrutura e as dificuldades enfrentadas em 
momentos de crise, proporcionar reflexão conjunta entre a prática e a 
academia para o enfrentamento dos desafios propostos. 

8 

Fórum Interdisciplinar em Saúde 

8 horas 
Auditório 

Escola 
Americana 

CCBS 
O Fórum irá debater a saúde de um ponto de vista multi e transdisciplinar, 
além de abordar a influência da farmacogenética, farmacoeconomia e 
biosimilares no mercado farmacêutico atual.  



8 

XIV Jornada de Iniciação Científica e VIII Mostra de Iniciação Tecnológica 

9 horas 
Auditório Ruy 

Barbosa 
PRPG 

O evento tem como objetivo estimular as pesquisas científicas e tecnológicas 
que ocupam, cada vez mais, posições destacadas na construção e no 
desenvolvimento dos espaços acadêmicos das instituições de Ensino 
Superior. 

8 a 11 

I Feira de Cultura Solidária 

9 horas 
Vão Livre do 
Mackgraphe 

CCBS O objetivo da feira é estimular a leitura por meio da venda de livros a um 
valor simbólico. 

8 

Operação em Saúde 

11 horas 
Vão Livre do 
Mackgraphe 

CCBS Orientações sobre prevenção de doenças que atingem grande parte da 
população e sugestão de dicas de saúde. 

9 

Congresso de Direito Empresarial da FDIR 2018 

9 horas 
Auditório 

Mackgraphe 
FDIR 

Ampliação do conhecimento dos alunos pela troca de experiências entre 
alunos e professores de outras Universidades. Além de divulgação de 
trabalhos realizados na FDIR da UPM para a comunidade jurídica que se 
debruça sobre o tema Direito Empresarial. 

9 

Encontro Sonafe 

19 horas 
Auditório Rev. 

Wilson de 
Souza Lopes 

CCBS 
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.  

9 

O professor e a autorreflexão no ambiente de ensino contemporâneo: As 
práticas didáticas em sala de aula 

19h20 
Auditório 
Benedicto 

Novaes Garcez 
FAU 

Apresentar um panorama das relações existentes entre os docentes e 
discentes e conhecer de forma mais sensível a vivência e a experiência 
acadêmica de cada um, explorando como as diferentes situações ocorridas 
em sala de aula são abordadas e como as questões que permeiam o ensino 
de arquitetura no Brasil são valoradas. 



10 a 14 
Brasil Game Show 2018 

13 horas 
Expo Center 

Norte  
Brasil Game 

Show O Mackenzie terá um estande na maior Feira de Games da América Latina. 

10 e 11 

IV Simpósio Internacional do grupo de pesquisa Delphos - Filosofia, Arte e 
Literatura na Grécia Antiga - η ψυχή - A alma Abertura oficial 

10/10 às 14 
horas 

Auditório João 
Calvino 

CEFT O Simpósio irá abordar o estudo da alma, tema clássico dentro da filosofia, 
especialmente na Grécia antiga.  
 

10 
CurtaPsico 

18h30 
Auditório Dr. 

Luiz Carlos 
Salomão 

CCBS 
Apresentação da perspectiva cinematográfica sobre a prática psicológica. 

10 

Comemoração dos 20 anos do Laboratório de TV Digital 

19 horas 
Auditório 

Mackgraphe 
EE O evento irá mostrar as realizações do Laboratório de TV Digital nesses 20 

anos e quais são as perspectivas de desenvolvimentos futuros. 
 

11 

Fórum Discussão Clínica 

13h30 
Auditório 
Benedicto 

Novaes Garcez 
CCBS O Fórum pretende aprofundar os conhecimentos na área do Transtorno do 

Espectro do Autismo. 
 

11 

4° Conferência Tableau User Group SP 2018 

18 horas 
Auditório 

Escola 
Americana 

FCI 
O intuito da conferência é ajudar pessoas a tomar as melhores decisões 
baseadas em análise de dados de forma interativa e colaborativa, utilizando 
a ferramenta Tableau. 
 

16 

II Encontro sobre Internacionalização no Estudo do Direito: vantagens e 
desafios 

8 horas 
Auditório João 

Calvino 
FDIR O Encontro irá apresentar aos alunos e professores a importância da 

internacionalização no estudo do direito como forma de aumentar a 
profundidade das pesquisas acadêmicas, com visão globalizada. 
 



16 

Homenagem ao Dia dos Professores 

18 horas 
Auditório Ruy 

Barbosa 
PRGA Neste dia, todos os docentes da Universidade Presbiteriana Mackenzie serão 

homenageados pela dedicação que revelam em prol da instituição e da 
sociedade.  

16 

III Jornada Bíblia e Literatura 

19 horas 
Auditório 
Benedicto 

Novaes Garcez 
CEFT 

A Jornada abrange o uso de técnicas literárias para a interpretação dos 
textos bíblicos e a análise das referências à Bíblia e à cosmovisão cristã na 
literatura secular.  

17 

Paris e a Modernidade 

18 horas 
Auditório 
Benedicto 

Novaes Garcez  
FAU 

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 sócio-espacial urbana. 
 

17 

Palestra Inteligência Artificial: Do Laboratório ao Mercado 

18h30 
Auditório Rev. 

Wilson de 
Souza Lopes 

CCSA Palestra sobre Inteligência Artificial e as mudanças que ela pode provocar no 
mundo dos negócios. 
 

17 a 19 

IX Congresso Anual do Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e 
Comportamento - IBNEC 

Abertura oficial 
17/10 às 18 

horas 

Auditório Ruy 
Barbosa 

CCBS 
O Congresso irá fomentar a discussão acerca da neuropsicologia no Brasil, 
bem como possibilitar a transmissão de conhecimentos entre profissionais e 
alunos, impulsionando a área. 
 
 

18 

Culto de Ação de Graças pelos 148 Anos do Mackenzie 

11 horas 
Auditório Ruy 

Barbosa 
Chancelaria 

Pregador: Rev. Roberto Brasileiro Silva 

Programação completa: www.mackenzie.br/eventos/instituto/148-anos/ 
 
 

http://www.mackenzie.br/eventos/instituto/148-anos/


20 

XII Ciclo Palestras em Distúrbios do Desenvolvimento 

8 horas 
Auditório 

Escola 
Americana 

CCBS 

O objetivo do evento é informar os diversos profissionais e estudantes 
interessados nos aspectos biomédicos, psicológicos e educacionais 
envolvidos na temática dos distúrbios/transtornos do desenvolvimento 
Humano. 
 

22 a 26 

Abertura da Semana Viver Metrópole 

Abertura oficial 
22/10 às 10 

horas 

Saguão do 
Prédio 9 

FAU 

O evento organizado pelo corpo discente dos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo e de Design, propõe realizar uma semana repleta de atividades 
que auxiliem na construção do debate técnico e teórico acerca dos cursos 
através de oficinas, workshops e mesas redondas. 

24 

XI Semana da Ciência e Tecnologia 

7h30 
Salas do Prédio 

45 
CCSA 

Ciclo de palestras sobre as produções científicas desenvolvidas pelo corpo 
docente e discente do CCSA: artigos, trabalhos de conclusão de curso, 
projetos. 
 

24 a 25 

II Simpósio de Ética e Cidadania da UPM - Reflexões sobre valores no 
ambiente universitário 

Abertura oficial 
24/10 às 8 

horas 

Auditório 
Escola 

Americana 
CEFT Simpósio de tema interdisciplinar e multidisciplinar, para a reflexão e 

discussão sobre o conceito de ética e cidadania nas diferentes áreas do 
conhecimento.  
 

25 

Comemoração dos 20 anos de aniversario da UATU 

13 horas 
Auditório 

Escola 
Americana 

CEFT Promover a congregação dos alunos e professores, bem como apresentar a 
UATU para comunidade Mackenzista e sociedade em Geral. 
 

25 

Fórum Discussão Clínica 

13h30 
Sala 608 - 
Prédio 45 

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



25 

Cine debate BIOFLIX 

18 horas 
Auditório Dr. 

Luiz Carlos 
Salomão 

CCBS 
O evento irá envolver os alunos em debates sobre assuntos atuais que 
envolvam eixos temáticos do curso como meio ambiente, saúde e 
biotecnologia. 

26 

Comemoração dos 60 anos da Engenharia Mecânica 

18h30 
Auditório 

Escola 
Americana 

EE O evento visa propiciar à comunidade acadêmica um momento de reflexão 
sobre as contribuições deste curso para o progresso tecnológico nacional. 

26 

Ação em Saúde 

13h30 
Mackenzie 
Campinas 

CCBS 

Orientações sobre prevenção de doenças cardiovasculares da população, por 
meio da determinação de glicemia capilar, aferição da pressão arterial e 
determinação de índices antropométricos dos participantes do evento, assim 
como cadastro para posterior marcação de consulta farmacêutica dos 
participantes que utilizam medicamentos de uso contínuo. 

24 a 26 

III Congresso Mackenzie Letras em Rede: linguagens, educação, sociedade 
Abertura oficial 

24/10 às 9 
horas 

Auditório 
Mackgraphe 

CCL 
O Congresso procura reunir pesquisadores e profissionais das Letras como 
linguistas, críticos literários, docentes, escritores, tradutores, editores e 
demais interessados na discussão das questões mais relevantes da área. 
 

27 

XII Ciclo Palestras em Distúrbios do Desenvolvimento 

8 horas 
Auditório 

Escola 
Americana 

CCBS 

O objetivo do evento é informar os diversos profissionais e estudantes 
interessados nos aspectos biomédicos, psicológicos e educacionais 
envolvidos na temática dos distúrbios/transtornos do desenvolvimento 
Humano. 
 

27 

Simpósio: Tendências contemporâneas no Direito Previdenciário 

8 horas 
Auditório 

Mackgraphe 
FDIR O Simpósio tem o intuito de debater a Lei Previdenciária em razão das 

alterações normativas recentes. 
 



27 

Jornada de Análise do Comportamento (JAC) 

8 horas 
Auditório João 

Calvino 
CCBS O evento consiste em um dia de palestras sobre temas da Psicologia com 

abordagem da Análise do Comportamento. 

29 a 31 

X Simpósio Internacional de Direito Penal e Cidadania 

Abertura oficial 
29/10 às 20h30 

Auditório 
Mackgraphe 

FDIR 
O Simpósio visa discutir e analisar a dogmática penal voltada a um direito 
penal democrático e cidadão, além de consagrar os estudos do Grupo de 
Pesquisa "Modernas Tendências da Teoria do Delito". 

30 
Palestra do Instituto PENSI - Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil  

18 horas 
Auditório Rev. 

Wilson de 
Souza Lopes 

CCBS 
Título: Como prevenir as doenças crônicas do adulto ainda na infância? 

31 

Urbanismo Social na América Latina: Instrumentos de Promoção e 
Financiamento 

8h30 
Auditório 
Benedicto 

Novaes Garcez 
FAU 

O debate ocorrerá com os pesquisadores-autores do livro "Social Urbanism 
in Latin America. Instruments of Promotion and Financing", que será lançado 
no início de 2019 pela editora holandesa Springer e é resultado das 
pesquisas desenvolvidas pelos autores:  Carlos Leite, Mariana Wilderom, 
Fernanda Militelli, Weber Sutti, Nadia Somekh e Claudia Acosta. 

 


