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Participação na avaliação cresce 126% e
satisfação dos alunos se mantém positiva
Em 2016, por meio eletrônico, o público interno respondeu a diversas questões
sobre a faculdade. Os principais resultados estão detalhados nesta edição!

Biblioteca da Piaget: Maior numero de consultas e tambem satisfaçao com ampliaçao do horario
Dados divulgados pela Comissao Propria
de Avaliaçao (CPA) da Faculdade Piaget revelam
que os estudantes estao participando mais da
pesquisa. De 2015 para 2016, a adesao a avaliaçao teve aumento expressivo de 126%. Outra
informaçao importante, extraída a partir da
apresentaçao do relatorio da comissao, e a de
que o índice de satisfaçao da comunidade estudantil se mantem positivo. Conquistas tambem
podem ser destacadas entre um ano e outro, como o horario de funcionamento da biblioteca do
campus, que, na ultima avaliaçao, passou a ser
considerado positivo pela maioria dos alunos
que responderam ao questionario da CPA.
O serviço da biblioteca foi avaliado satisfatoriamente com relaçao ao acervo e ao atendimento. O horario teve avaliaçao muito boa, sendo considerado aprovado por 66%. No ano anterior, 32,81% consideravam o horario ruim.
A utilizaçao da biblioteca da Piaget, conforme apurou a CPA, tem mostrado um crescimento
importante, sendo ainda o maior numero de con-

sultas por meio de livros, seguido dos periodicos.
O relatorio de consulta ao acervo demonstra um
total geral de 479 exemplares e 212 títulos, tendo sido realizados 1.293 emprestimos pelos alunos e docentes.
Por outro lado, os estudantes apontaram,
na pesquisa da CPA, que o portal do aluno nao
esta atendendo plenamente as expectativas e necessidades do publico. Ocorreram problemas como dificuldade de acesso ao sistema apos a implantaçao do registro de trabalhos no portal.
A CPA e responsavel pela implantaçao e
desenvolvimento dos processos de avaliaçao institucional interna e e formada por representantes dos alunos, professores, funcionarios e da
sociedade civil. A comissao se reune periodicamente para traçar as estrategias da avaliaçao, da
elaboraçao dos questionarios a aplicaçao, tabulaçao dos resultados e produçao do relatorio, que,
por sua vez, alem de ficar a disposiçao da comunidade academica para consulta, e encaminhado
ao Ministerio da Educaçao.

Comunidade acadêmica diz o que
vai bem e o que precisa melhorar
Aqui e na página ao lado você encontra os principais itens avaliados pelos
estudantes a partir dos questionários aplicados pela CPA em 2016

N

o decorrer de 2016, por meio da
Comissao Propria de Avaliaçao
(CPA), alunos, docentes e demais
colaboradores puderam opinar sobre
varias questoes, das salas de aula a

qualidade da lanchonete, por exemplo, a
partir
de
questionarios
que
apresentavam os topicos em escala de
“ruim” a “excelente”.
Com esta avaliaçao, a faculdade cumpre
determinaçao do Ministerio da Educaçao,
mas tambem identifica pontos fortes e
aqueles que precisam ser melhorados, de
acordo com anseios da comunidade
academica, para que a instituiçao possa
melhorar a cada dia.
Desde 2013, quando a Piaget iniciou as
atividades, ate 2016, comparando-se as
avaliaçoes realizadas todos os anos, e
possível notar os avanços, obtidos com a
participaçao de todos—alunos, docentes
e colaboradores dos demais setores da
instituiçao.
A comunidade academica pode conferir
os resultados de 2016, na íntegra, item
por item, no relatorio elaborado pela CPA
e colocado a disposiçao no site da Piaget
(www.faculdadepiaget.com.br) e tambem
na biblioteca do campus.
Nestas duas paginas, o leitor encontra os
principais resultados da avaliaçao na
percepçao dos estudantes. Confira, a
seguir, os diversos segmentos e a
aprovaçao ou nao de cada um.

Vale lembrar que...
... No segundo semestre de 2017 TEM
AVALIAÇÃO. A participação de todos é
muito importante para que tenhamos
uma Piaget cada vez melhor!
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SALA DE PRÁTICAS DO CURSO
DE EDUCAÇÃO FÍSICA

3

Novidades na Piaget em 2016
Campus recebeu melhorias no ano passado:
- Laboratorio de Campo de

Hidrologia: em abril de
2016, a Piaget assinou convenio com a Engesolos Engenharia de Solos e Fundaçoes e o laboratorio foi instalado com equipamentos
sofisticados, a ceu aberto,
dentro do campus;
- Conclusao do Laboratorio
de Fisiologia do Exercício;
- Conclusao da Sala de Praticas de Educaçao Física;
- Conclusao do Laboratorio
de Desenho Tecnico;
- Conclusao da Sala de Cartografia;
- Mais vagas de monitoria
para os alunos;
- Mais segurança com instalaçao de cameras e cancelas;
- Novos cursos aprovados e
autorizados pelo MEC: Enfermagem, Pedagogia, Gestao de Recursos Humanos e
Bacharelado em Educaçao
Física;
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Você sabia que...
... Um dos itens da avaliação,
o estacionamento externo,
em frente à faculdade, considerado insatisfatório, conforme a pesquisa, não pertence à Piaget?
O terreno e da Prefeitura de
Suzano, que deve fazer a manutençao. A Piaget tem solicitado ao governo municipal os
serviços necessarios, como
nivelamento e capinaçao. Gestoes continuarao sendo feitas
nesse sentido.
... Você sabia que, outro item
da avaliação, o sistema de
Wi-Fi teve a capacidade de
acessos ampliada em 2016?

Laboratório de Hidrologia

- Reconhecimento de cursos
pelo MEC:
Engenharia Ambiental nota 4;

Administraçao nota 4.
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A ampliaçao permite ate
1.500 acessos simultaneos, o
suficiente para atender todos
os alunos, professores e docentes se todos estiverem
conectados ao mesmo tempo.
Na proxima avaliaçao, a CPA
fara perguntas mais específicas sobre o Wi-Fi para entender melhor a necessidade da
comunidade academica e melhorar a satisfaçao com o serviço de Internet.
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