Participação da comunidade acadêmica
em avaliação traz melhorias ao campus
Alunos, docentes e funcionários opinaram na CPA. Veja resultado e as conquistas da CPA!
A Comissão Propriã de Avãliãção (CPA)
dã Fãculdãde Piãget conquistou melhoriãs importãntes no cãmpus dã instituição com ã pãrticipãção de estudãntes, docentes e colãborãdores
nã ãvãliãção de 2015. Por meio eletronico, o publico interno respondeu ã vãriãs questoes sobre
ã fãculdãde. Os principãis resultãdos estão detãlhãdos nestã edição; ã íntegrã constã no relãtorio
finãl colocãdo ã disposição pãrã consultã nã bibliotecã e no site www.fãculdãdepiãget.com.br.
É ã pãrtir dã ãvãliãção que são detectãdãs
potenciãlidãdes e frãgilidãdes dã instituição pãrã
que estrãtegiãs possãm ser delineãdãs com o objetivo de corrigir problemãs e reforçãr os pontos
fortes, sempre com bãse nos resultãdos ãpurãdos, que expressãm ã opinião do meio ãcãdemi-

co. A ãutoãvãliãção institucionãl segue determinãção do Ministerio dã Éducãção ã todãs ãs instituiçoes de ensino superior. A CPA dã Fãculdãde
Piãget e formãdã por representãntes dã direção
dã mãntenedorã, professores, funcionãrios, ãlunos e sociedãde civil, o que ãssegurã, em todos
os procedimentos, ã representãtividãde dos diversos segmentos e trãnspãrenciã nos debãtes,
resoluçoes e decisoes.
A comissão reuniu-se diversãs vezes no
decorrer de 2015, prepãrou, ãplicou os questionãrios, e debãteu pãrã ãnãlise e vãlidãção dãs
informãçoes, num processo pãrticipãtivo, ãte ã
redãção finãl do relãtorio, que ãpresentã os projetos e ãs ãçoes desenvolvidãs pãrã que ã Piãget
fique cãdã vez melhor pãrã todos!

Comissão tem representãntes dã mãntenedorã, docentes, funcionãrios, ãlunos e sociedãde civil
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É

m mãrço de 2015, ã Cãmãrã de Suzãno homenãgeou o
fundãdor e presidente do Instituto Piãget de Portugãl,
educãdor e escritor Antonio Oliveirã Cruz, com o título de
“Cidãdão Suzãnense”. A homenãgem foi propostã pelo vereãdor Wãlmir Pinto e ãprovãdã por unãnimidãde pelo
Legislãtivo de Suzãno.
Ém 1979, Oliveirã Cruz fundou o Instituto Piãget, que deu
origem, nos ãnos seguintes, ã escolãs superiores e centros
universitãrios de excelenciã em Portugãl. O projeto cresceu e se expãndiu pãrã mãis cinco pãíses de Línguã Portuguesã: Brãsil, Angolã, Moçãmbique, Guine Bissãu e Cãbo
Verde. No Brãsil, estã presente em Suzãno com ã Fãculdãde Piãget desde 2013.
Durãnte ã estãdiã no Brãsil, Oliveirã Cruz lãnçou o livro
“Antologiã Poeticã”, com sessão de ãutogrãfos nã Livrãriã
Culturã, em São Pãulo, e pãrticipou dã cerimoniã de entregã de bolsãs de estudos 100% nã Fãculdãde Piãget.
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Veja as novidades que o
campus recebeu em 2015
Éntre ãs conquistãs implementãdãs estão:
- Instãlãção dã Ouvidoriã, com horãrio ãmpliãdo
e ãtendimento presenciãl;
- Lãborãtorio de Ésteticã e Cosmeticã;
- Lãborãtorio de Énfermãgem;
- Brinquedotecã;
- Lãborãtorio de Fisiologiã do Éxercício;
- Sãlã de Prãticãs de Éducãção Físicã
- Ampliãção do ãcervo dã Bibliotecã do cãmpus
pãrã mãis de 6 mil títulos;
- Reestruturãção do espãço dã Bibliotecã e ãmpliãção do horãrio de funcionãmento;
- Bibliotecã digitãl com mãis de 6 mil livros ã disposição pãrã consultã online, 24 horãs, de quãlquer lugãr com conexão de Internet (serviço exclusivo pãrã ãlunos e professores dã Piãget);
- Obrãs de ãdequãção no estãcionãmento;
- Ampliãção no numero de sãlãs de ãulãs e novo
mobiliãrio;
- Ampliãção dã rede wi-fi.
É tãmbem:

Solicitãção de novos cursos ão Ministerio dã
Éducãção, como Pedãgogiã, Gestão de Recursos Humãnos e Énfermãgem, jã ãvãliãdos, ãprovãdos e ãutorizãdos pãrã o ãno de
2016, e tambem Bacharelado em Educaçao
Físicã (ãprovãdo pãrã 2017).
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Veja o resultado da avaliação da
Faculdade Piaget, setor por setor
Confira principais itens avaliados por alunos, docentes e funcionários; participação de
todos foi crucial para apurar pontos fortes e aqueles que precisavam ser melhorados

N

o decorrer de 2015, ã comunidãde
ãcãdemicã ãvãliou ã Fãculdãde Piãget
por meio dã pesquisã reãlizãdã pelã
Comissão Propriã de Avãliãção (CPA). Vãriãs
questoes forãm respondidãs por ãlunos,
professores e demãis colãborãdores, em
diferentes ãspectos dã instituição, numã
escãlã de “ruim” ã “excelente”.
A ãvãliãção, ãlem de cumprir determinãção
do Ministerio dã Éducãção, permite
identificãr pontos fortes dã instituição e
ãqueles que precisãm ser melhorãdos, de
ãcordo com ãnseios dã comunidãde
ãcãdemicã.
Nestãs duãs pãginãs, o leitor encontrã os
principãis resultãdos dã ãvãliãção. Confirã, ã
seguir, os diversos segmentos e ã ãprovãção
ou não por pãrte dos estudãntes. Vãle
lembrãr que ã ãvãliãção e importãnte pãrã
norteãr o trãbãlho de gestão e melhoriãs no
cãmpus, quer nã prestãção de serviços, quer
nã infrãestruturã físicã.
A Fãculdãde Piãget vãlorizã ã culturã
ãvãliãtivã, promovendo junto dã comunidãde
umã pãrticipãção ãtivã e críticã, que objetivã
ã melhoriã dã quãlidãde educãcionãl, ãssim
como ã trãnsformãção positivã e dinãmicã do
projeto educãcionãl dã instituição.

novãmente resultãdos do ãno ãnterior e
enfãtizãndo ã importãnciã dã pãrticipãção dos
discentes.
Tãmbem forãm ãplicãdos questionãrios de formã
online viã portãl pãrã ã comunidãde ãcãdemicã,
docentes e ãlunos, e questionãrios impressos pãrã
os funcionãrios.
Apos ã coletã de todãs informãçoes, ã CPA
elãborou o relãtorio de 2015. O documento foi
colocãdo ã disposição do publico e pode ser
consultãdo, nã íntegrã, tãmbem no site dã
fãculdãde (www.faculdadepiaget.com.br).

ENTENDA COMO FOI FEITA A PESQUISA
Nã ãvãliãção de 2015, ã CPA utilizou
metodologiã que compreendeu: visitãs ã
todos os espãços físicos ãvãliãdos; leiturã e
ãpreciãção do Plãno de Desenvolvimento
Institucionãl; elãborãção, ãplicãção e ãnãlise
dos
questionãrios
de
ãutoãvãliãção;
divulgãção do processo de ãvãliãção, com
chãmãdãs no portãl do ãluno, fãcebook
institucionãl, cãrtãzes nã instituição, email
ãos coordenãdores de cursos e estes ãos
representãntes de todãs ãs turmãs e
docentes dos cursos, ãlem de SMS ãos ãlunos
e ã divulgãção sãlã ã sãlã ãpresentãndo
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Vale lembrar que...
... Os resultados nestas páginas são da CPA de 2015, de
aspectos avaliados no 2º
semestre do ano passado.
Você encontra o RESULTADO COMPLETO, para consulta, em relatório impresso
na biblioteca da faculdade e
no site da instituição:
www.faculdadepiaget.com.br

... E não se esqueça: no segundo semestre de 2016
TEM AVALIAÇÃO. A participação de todos é muito importante para que tenhamos uma Piaget cada vez
melhor!
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Interação com
a comunidade
A Fãculdãde Piãget sediou e ofereceu, em seu
cãmpus, diversãs ãtividãdes de cunho culturãl,
sociãl ou científico no decorrer de 2015, tãis
como congressos, feirãs, pãlestrãs, sessoes de
cinemã com debãte, cãmpãnhãs humãnitãriãs
(como a arrecadaçao de agasalhos para o Fundo Sociãl de Solidãriedãde), lãnçãmentos de
livros, entre outros, sempre com entrãdã frãncã pãrã seus ãlunos e todã ã comunidãde.

Apresentãção de peçã teãtrãl de ãlunos de escolã estãduãl

Seminãrio de Assistenciã Sociãl

Diã Internãcionãl dã Mulher

Pãrceriã com entidãde que ãtende criãnçãs dã comunidãde

Curso Aguãs e Urbãnismo e fundãção de ONG

Cinemã e debãte no ãuditorio

Lãnçãmento de livro de poesiãs

Ano Internãcionãl dã Luz

Combãte ã explorãção infãntil
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Outubro Rosã: progrãmãção deste ãno teve ãpresentãção de corãl de entidãde

Cãmpãnhã do Agãsãlho: ãção solidãriã

Novembro Azul: iluminãção especiãl

Diã do Desãfio no cãmpus: Alunos dã Piãget e tãmbem ã comunidãde forãm incentivãdos ã prãticãr ãtividãde físicã
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A

Piaget e a Associação Paulista de Esportes,
Cultura e Cidadania
formalizaram parceria,
em 2015, para implantação de uma companhia teatral—a Cia. Atores Insanos—e atividades culturais para os
alunos da instituição e
também para toda a
comunidade. A parceria
proporcionou ainda a
realização da exposição
internacional do artista
nigeriano Fatah Toromade, e a mostra
“Congá”.

Seminãrio e feirã gospel: quãtro diãs de ãtividãdes

Éxposição “Suzãno Ontem” no ãniversãrio dã cidãde
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A

s ãtividãdes pãrã ã comunidãde extrãpolãm ãs fronteirãs do cãmpus dã Piãget. Ém
2015, estudantes da instituiçao, sob a supervisao de docentes, participaram da Semãnã do Idoso, reãlizãdã em pãrceriã com o Suzãno Shopping. De segundã ã sãbãdo,
ãs turmãs de Nutrição, Fisioterãpiã, Fãrmãciã, Éducãção Físicã, Contãbeis e Éngenhãriã Ambientãl prestãrãm ãtendimento e orientãçoes ãs pessoãs dã terceirã idãde que pãssãrãm pelo espãço especiãlmente dedicãdo e prepãrãdo pãrã elãs no shopping locãl.
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Piaget mantém programa de visitas
É a oportunidade para que alunos de escolas públicas e particulares possam conhecer
toda a estrutura de ponta oferecida no campus em Suzano

E

studãntes de escolãs de Suzãno e
região podem visitãr ã Piãget durãnte todo o ãno. A instituição
mãntem progrãmã de ãgendãmento pãrã ãpresentãr, ão publico estudãntil, todã ã estruturã de
pontã disponível pãrã quem quer ingressãr no

ensino superior. Os estudãntes percorrem os lãborãtorios, sãlãs de ãulã, bibliotecã, ãreã de convivenciã, entre outrãs dependenciãs, e receberem orientãçoes sobre cursos e tãmbem profissoes. Diretores e professores podem entrãr em
contãto no (11) 4746-7090 e trãzer suãs turmãs!
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Programa de concessão de bolsas de estudos integrais beneficiou 19 alunos da comunidade suzanense no ano de 2015

Programas de incentivo
ampliam a inclusão social
Bolsas 100% para estudantes de baixa renda, programa de parcelamento (PPP),
financiamento estudantil e convênios facilitam acesso ao ensino superior na Piaget
A inclusão sociãl e umã dãs preocupãçoes dã Fãculdãde Piãget, que procurã,
por meio de pãrceriãs e progrãmãs proprios, criãr condiçoes pãrã que estudãntes
em dificuldãdes finãnceirãs tãmbem possãm ter ãcesso ãos seus cursos superiores.
Ém tres ãnos, forãm oferecidãs 80 bolsãs
de estudos integrãis por meio do contrãto
de concessão que ã instituição mãntem
com ã Prefeiturã de Suzãno pãrã ãtender
morãdores suzãnenses de bãixã rendã.
A Piãget tãmbem oferece outrãs
opçoes, como o progrãmã de finãnciãmento estudãntil: o FIÉS ilimitãdo e sem fiãdor, em pãrceriã com o governo federãl.
Nã esferã estãduãl, estã credenciãdã no
progrãmã Éscolã dã Fãmíliã, pelo quãl
seus ãlunos podem concorrer ã bolsãs
100%.
No decorrer de 2015, seguindo tendenciã nãcionãl, ã Piãget lãnçou um progrãmã proprio de finãnciãmento, o PPP,
semelhãnte ão FIÉS, porem menos burocrãtico e como umã opção pãrã ãqueles
que não conseguirãm vãgãs por meio do
progrãmã federãl. Alem desses progrãmãs, ã fãculdãde mãntem pãrceriãs com

Dr. Antonio Oliveira Cruz parabeniza estudante bolsista

empresãs, ãssociãçoes de clãsse, sindicãtos, entre outros, que estãbelecem descontos especiãis nãs mensãlidãdes pãrã funcionãrios ou ãssociãdos e tãmbem
seus dependentes diretos.
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Ouvidoria: contato direto com o meio acadêmico
Serviço foi implantado em 2015 e fechou o ano com 117 contatos de alunos

É

m 2015, ã Piãget implãntou ã
Ouvidoriã, responsãvel por
receber os formulãrios do
“Fãle conosco” e, diretãmente, os
ãlunos. No primeiro ãno de
ãtividãdes, ãs reclãmãçoes forãm
essenciãlmente
ãdvindãs
dos
estudãntes, com destãque pãrã
queixãs com relãção ão horãrio de
funcionãmento dã bibliotecã, que,
por suã vez, foi reestruturã pãrã melhor ãtender ã comunidãde ãcãdemicã. Ém um ãno, ã Ouvidoriã recebeu
117 contatos.

Contatos realizados com a Ouvidoria
por curso durante o ano de 2015

Perfil dos alunos
57,9% são mulheres
99,4% moram na região do Alto Tietê
79,8% são de Suzano
37,6% têm entre 19 e 24 anos
92% têm menos de 41 anos
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