
 

   

 

CPA soma conquistas para 
a comunidade acadêmica 

Nesta edição, confira melhorias implantadas no campus em 2019, os 

resultados da avaliação dos diversos setores da faculdade, ações com a 

comunidade, notícias e muito mais. 

Campus da Piaget passou por revitalizaça o completa, com nova pintura e outros serviços em 2019 
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— EXPEDIENTE — 

Avaliação traz conquistas para a 
comunidade acadêmica  

A Faculdade Piaget de Suzano obteve importan-
tes conquistas no ano de 2019 e que se refletem 
diretamente na comunidade acade mica, na me-
lhoria contí nua do ensino e da qualidade de vida 
no campus.  
Melhorias realizadas na estrutura, por exemplo, 
te m origem, em grande parte, na avaliaça o reali-
zada por estudantes, professores e colaborado-
res, por meio dos trabalhos desenvolvidos pela 
Comissa o Pro pria de Avaliaça o (CPA). 
Em 2019, o campus passou por uma revitaliza-
ça o geral em sua estrutura, composta de tre s 
pre dios, planejados e construí dos especifica-
mente para as atividades de ensino superior. Os 
serviços compreenderam pintura dos edifí cios, 
manutença o, nova fachada e jardinagem, entre 
outros, incluindo espaços em comum, como a rea 
de convive ncia e estacionamento.  
Alvo de insatisfaça o do pu blico estudantil, con-
forme foi detectado na pesquisa realizada pela 
CPA, a lanchonete teve sua administraça o subs-
tituí da no final do ano e, com isso, a expectativa 
e  de melhoria do atendimento a partir de 2020.  

Em 2019, mais cursos obtiveram o reconheci-
mento do Ministe rio da Educaça o. Foram eles: 
Este tica e Cosme tica, Recursos Humanos e Enge-
nharia Civil, todos com o excelente conceito 4. 
Vale lembrar que todos os cursos da Faculdade 
Piaget sa o autorizados pelo MEC e posterior-
mente, depois de decorrido 75% do tempo de 
funcionamento, ocorre o reconhecimento., con-
forme prazos que levam em conta o iní cio de ca-
da curso e o ciclo de formaça o. Avaliadores visi-
tam a instituiça o e conferem se a proposta inici-
al dos cursos esta  sendo integralmente cumpri-
da sob todos os aspectos (da estrutura aos pro-
jetos pedago gicos, entre outros itens). 
E, para encher ainda mais de orgulho a comuni-
dade acade mica, em outubro saiu o resultado do 
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(Enade) de 2018 que colocou o curso de Gesta o 
de Recursos Humanos da Faculdade Piaget de 
Suzano ficou entre os melhores do Brasil. O cur-
so obteve conceito 4 na avaliaça o nacional. A es-
cala de notas vai de 1 a 5 (sendo 5 o maior) e e  
refere ncia da qualidade do ensino no Paí s. Entre 
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os 599 cursos de Gesta o de RH em todo o Brasil, 
apenas 121, o equivalente a 20,2%, ficaram com 
conceito 4, entre eles o curso da Piaget.  
Na regia o Sudeste, que tem o maior nu mero de 
cursos, das 330 universidades, centros acade mi-
cos e faculdades, o conceito 4 foi obtido por 71 
instituiço es (21,5). E se o para metro for apenas 
faculdades paulistas, que sa o 137, apenas 35 
(que sa o 25,5) obtiveram a nota 4. 
Ainda na a rea acade mica, a Faculdade Piaget deu 
iní cio em 2019 a  divulgaça o da abertura de sete 
cursos de po s-graduaça o, todos com duraça o de 
um ano e meio, totalmente presenciais. 

Gesta o de Recursos Humanos garantiu nota 4 no Enade e ficou entre os melhores do Brasil 

Seguindo o cronograma de expansa o de sua in-
fraestrutura no campus suzanense, a Faculdade 
Piaget deu iní cio, no final de 2019, a s obras de 
construça o da quadra poliesportiva. Esta estru-
tura, alia s, tambe m e  uma reivindicaça o dos es-
tudantes e foi detectada nos trabalhos da CPA. A 
expectativa agora e  de que a quadra seja entre-
gue no segundo semestre de 2020. A estrutura 
sera  semelhante a uma quadra poliesportiva 
que os estudantes encontrara o depois de forma-
dos, no mercado de trabalho, como profissionais 
de Educaça o Fí sica. (Leia mais sobre conquistas 
nas páginas a seguir). 

Revitalização e nova fachada 

da Piaget em 2019 
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Preparaça o do terreno para a construça o da quadra poliesportiva: previsa o de te rmino em 2020 

PRÁTICAS EXITOSAS 
Ale m das Semanas Cientí ficas e Encontros com 
Egressos, ja  incorporados ao calenda rio acade mi-
co e que acontecem a cada te rmino de semestre, 
uma novidade implantada em 2019 e que movi-
mentou os estudantes da Piaget foi a realizaça o 
da I Mostra de Pra ticas Exitosas. Nesta exposiça o, 
por meio de banners, todos os cursos apresenta-
ram atividades desenvolvidas, ou seja, aço es im-
portantes, consideradas exitosas, desenvolvidas 
durante o semestre. 

I Mostra de Pra ticas Exitosas foi a novidade de 2019 com a participaça o de todos os cursos 
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CENTRO DE  GINÁSTICA ARTÍSTICA 
O ano de 2019 foi, definitivamente, marcado por 
muitas conquistas e entre elas esta  a 
inauguraça o, em maio, do Centro de 
Treinamento de Gina stica Artí stica. A estrutura 
foi instalada no campus a partir de uma parceria 
entre a Prefeitura de Suzano e a Faculdade 
Piaget. O local e  destinado aos mais de 120 
alunos da comunidade matriculados para aulas 
gratuitas da modalidade na Secretaria Municipal 
de Esportes, mas tambe m serve de campo de 
esta gio e de atividades para os estudantes dos 

cursos de Educaça o fí sica da instituiça o de 
ensino.  
A entidade responsa vel por realizar as aulas de 
gina stica artí stica e  a Associaça o Santana de 
Parnaí ba de Apoio ao Jovem (Aspaj), definida 
pela Comissa o de Seleça o do Chamamento 
Pu blico nº 06/2018 para celebraça o de Termo 
de Colaboraça o para serviços de esporte. No 
final do ano, as crianças participaram do I 
Trofe u Piaget de Gina stica Artí stica.. O evento 
teve estudantes de Educaça o Fí sica na 
organizaça o e apoio. 

Crianças atendidas no Centro de Gina stica Artí stica e alunos de Ed. Fí sica no I Trofe u Piaget 

Inauguraça o do Centro de Gina stica Artí stica: aulas para crianças e a rea de esta gio para estudantes 
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Parceria da Piaget com o projeto Vo lei Mania e equipes de sub–19 e sub-21 marcou 2019 

VÔLEI PIAGET SUZANO 
O esporte, alia s, foi um dos pontos fortes da 
Piaget em 2019. A instituiça o passou a ser 
parceira do projeto Vo lei Mania de Suzano, bem 
como das equipes de base das categorias sub 19 e 
sub 21, durante a temporada de atividades e 
jogos. A Faculdade Piaget foi, durante o ano, a 
patrocinadora ma ster dos times, com o nome da 
instituiça o estampado na camisa da equipe.  
A instituiça o de ensino, ale m de apoiar a base do 
voleibol da cidade, tambe m abraçou 
integralmente os projetos sociais do Vo lei Mania. 
Na oportunidade tambe m foram apresentados os 
atletas das equipes competitivas do time Piaget 
Suzano. A Piaget tambe m disponibilizou aos 
atletas serviços de Fisioterapia, Nutriça o, ale m de 
toda a estrutura de equipamentos e professores 
do curso de Educaça o Fí sica para auxí lio aos 
jogadores durante a temporada. 
Considerado o melhor lí bero de todos os tempos 
e bicampea o olí mpico, Se rgio Dutra Santos, o 
Serginho, esteve na faculdade e contou sua 
histo ria de vito rias no vo lei e na vida em palestra 
que reuniu os elencos da equipe Piaget Suzano 
Sub-19 e Sub-20 de vo lei, alunos que participam 

do projeto Vo lei Mania, ale m de professores e 
estudantes do curso de Educaça o Fí sica da 
Piaget, ale m de educadores, esportistas, fa s de 
esporte e o pu blico em geral. Na temporada, 
foram dois tí tulos conquistados pelos atletas: 
campeo es dos Jogos Regionais e campeo es da I 
Copa Condemat de Voleibol. Bicampea o olí mpico Serginho esteve na Piaget 
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CPA: aqui você dá nota e diz o que a 
Piaget precisa melhorar 

No segundo semestre do ano, a comunidade aca-
de mica da Piaget e  chamada a participar do le-
vantamento da Comissa o Pro pria de Avaliaça o 
(CPA). Questiona rios sa o colocados a  disposiça o 
de alunos, professores e colaboradores com va -
rias questo es a serem respondidas, da infraes-
trutura a  qualidade do ensino. A participaça o da 
comunidade estudantil e  muito importante nes-
se processo.  
Isso porque depois de encerrado o perí odo de 
avaliaça o, os dados foram tabulados e o 
resultado transformado em um relato rio com o 
diagno stico do que esta  bom e o que precisa 
melhorar. E  por meio dessa avaliaça o que a 
comunidade acade mica pode contribuir para a 
melhoria da instituiça o de ensino. Os resultados 
va o embasar as aço es em curto, me dio ou longo 
prazo como conquistas de todos. 
A comunidade acade mica pode conferir os 
resultados de 2019, na í ntegra, no relato rio 
elaborado da CPA que esta  disponí vel 
fisicamente na biblioteca e online no site da 
Piaget (www.faculdadepiaget.com.br). 
Neste boletim, o leitor encontra os principais 
resultados da avaliaça o na percepça o dos 

estudantes, com a aprovaça o ou na o, dos itens 
pesquisados. Vale lembrar que no segundo 
semestre de 2020 tem nova avaliaça o e a sua 
participaça o e  fundamental. Aqui voce  da  a nota 
e diz o que e  preciso melhorar! 
A CPA tambe m reforça os princí pios para a 
formaça o superior que foram concebidos pelo 
Instituto Piaget e aprimorados pela Faculdade 
Piaget, e que refletem num compromisso se rio 
com uma so lida formaça o te cnico-cientí fica, 
para desenvolver compete ncias profissionais 
para o mercado de trabalho. Sem descuidar, no 
entanto, de uma forte formaça o humanista, 
indispensa vel para o cidada o e para a sociedade 
em constante transformaça o  
 

Salas de aula da Piaget: mais de 80% dos estudantes aprovam espaço, mobilia rio e conservaça o 

http://www.faculdadepiaget.com.br
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+ 73% consideram a secretaria acadêmica eficiente 

+ 76% aprovam o Portal do Aluno para consultas 

+ 68% classificam a Tesouraria como eficiente 

+ 74% aprovam os serviços da copiadora 

+ 51% aprovam o serviço de wi-fi do campus 

+ 56% estão satisfeitos com a lanchonete 

+ 92%  estão de acordo com tamanho das salas de aula e o 

mobiliário à disposição dos alunos 

Opinião dos alunos da Piaget, conforme dados 

de 2019 apurados pela CPA: 

Biblioteca da Piaget: estrutura tem a aprovaça o de 95% dos estudantes, conforme resultado da CPA 
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+ 94% aprovam a conservação e limpeza das salas de aula da 

faculdade 

+ 83% estão satisfeitos com os laboratórios 

+ 99% aprovam os serviços oferecidos pela biblioteca 

+ 87% aprovam as áreas de convivência e externa 

+ 93% estão satisfeitos com a acessibilidade, que abrange 

rampas, elevadores, sanitários adaptados, vagas no 

estacionamento, mobiliário e equipamentos 

+ 94% aprovam estrutura do auditório multimídia 

+ 47% estão satisfeitos com o estacionamento interno 

+ 76% aprovam o sistema de vigilância  

Brinquedoteca: laboratório do 

curso de Pedagogia 
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Módulo internacional gratuito e 
parcerias levam alunos além-fronteiras 

A Faculdade Piaget de Suzano vem investindo na 
ampliaça o de parcerias internacionais para que os 
estudantes possam ter acesso a va rias opço es de 
vive ncias no exterior por meio de mo dulos 
internacionais gratuitos a  disposiça o de todos os 
seus alunos. Por ser uma instituiça o de matriz 
internacional, a faculdade suzanense mante m 
protocolo de interca mbio com outros cinco paí ses 
com unidades do Instituto Piaget: Portugal, 
Angola, Cabo Verde, Moçambique e Guine  Bissau. 
Estudantes de Fisioterapia e de Nutriça o ja  
estiveram em visitas te cnicas e esta gios de 
observaça o em Portugal. 

Em 2019, a Piaget estabeleceu acordo de 
cooperaça o te cnico-cientí fica e cultural com o 
Instituto Polite cnico de Bragança, em Portugal. O 
Instituto Polite cnico integra a rede europe ia de 
Universidades de Cie ncias Aplicadas (European 
Network for Universities of Applied Sciences) e 
oferece, por meio de cinco polos de ensino, mais 
de cem cursos, incluindo graduaço es, po s-
graduaço es, entre outros, em a reas que podera o 
interessar diretamente os estudantes da Piaget de 
Suzano.  

Parceria com a Universidade de Coimbra: conquista para os estudantes da Piaget de Suzano 

Programa de Mobilidade Internacional 
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Estudantes de Nutriça o realizaram sonho de turbinar o currí culo com uma vive ncia internacional 

COIMBRA 

Tambe m em Portugal, firmou importante 
parceria com a Universidade de Coimbra para 
que alunos de Direito possam fazer visitas 
te cnicas com possibilidade de frequentar 
algumas aulas do curso de Direito da instituiça o 
portuguesa, entre outras atividades de 
interca mbio. 

CLÍNICA DO DRAGÃO 

Outra parceria foi firmada com a Clí nica do 
Draga o Espregueira Mendes Sports Centre, 
considerada refere ncia em reabilitaça o de 
atletas no mundo, credenciada pela Fifa como 
centro me dico de excele ncia, que podera  
receber estudantes da Faculdade Piaget de 
Suzano para visitas te cnicas.  

A clí nica fica na cidade do Porto, em Portugal, e 
atende atletas de alto rendimento e de clubes 
profissionais de futebol como Real Madrid, 
Barcelona, Milan, Tottenham, entre outros da 

elite mundial. 

As tre s parcerias foram firmadas pelo diretor-
geral da Faculdade Piaget de Suzano, Marcus 
Rodrigues, que esteve em Portugal em 2019, e 
a presidente da Unipiaget Brasil, Lucia Marques 
Pereira, com representantes e dirigentes das 
instituiço es visitadas. 

PROGRAMA DE MOBILIDADE 
INTERNACIONAL 

Vale destacar que a Piaget tem programa de 
Mobilidade Internacional que ja  possibilitou a 
vive ncia de alunos em Portugal nos u ltimos 
tre s anos. Mais recentemente, cinco alunos da 
Faculdade Piaget do curso de Nutriça o 
participaram do interca mbio entre as 
instituiça o Brasileira e Portuguesa – Piaget 
Viseu. Eles tiveram oportunidade de realizar 
atividades em hospitais, clí nicas e na faculdade 
conhecendo um pouco mais sobre a profissa o e 
sobre a cultura local.  
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Responsabilidade social lado a 

lado com a comunidade 
No decorrer de 2019, a Faculdade Piaget manteve sua polí tica de promover mais aproximaço es 

com as instituiço es pu blicas e privadas, em atividades pontuais no sentido da construça o de 

parcerias para reconhecimento das possí veis atividades de extensa o de maior interesse para a 

comunidade local. Com isso, diversas atividades foram realizadas por meio da comunidade 

acade mica, no contato de alunos e professores diretamente com a populaça o, e ainda com a cessa o 

dos espaços no campus para aço es diversas: palestras, lançamentos de livros, eventos culturais, 

atividades esportivas, entre ouros.. Vale destacar que no ano de 2019 os cursos da Faculdade Piaget 

promoveram diversos eventos, permitindo o aprendizado e o atendimento a  comunidade. Muitas 

dessas aço es fizeram parte da Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular 

da Associaça o Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) que conferiu o Selo 

Instituiça o Socialmente Responsa vel, demonstrando o comprometimento e a diferença na educaça o 

superior e na comunidade onde a faculdade esta  inserida. 
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Em outubro de 2019, estudantes do curso de Nutriça o da Faculdade Piaget receberam homenagem, da 
Prefeitura de Suzano, como reconhecimento de uma parceria entre o Departamento de Agricultura da 
Prefeitura e a faculdade que levou aço es a  comunidade. Os alunos, com a supervisa o de professores, 
ministraram palestras e orientaço es a  populaça o, nos bairros, levando informaça o sobre alimentaça o 
sauda vel e reaproveitamento de alimentos a um pu blico de 230 pessoas, participantes das oficinas. 
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PIAGET ACOLHE ESTUDANTES 
DA ESCOLA “RAUL BRASIL” 

 

O campus da Piaget recebeu em 2019, de 
forma proviso ria, estudantes da Escola 
Estadual “Prof. Raul Brasil”. O cole gio, que 
ficou marcado pelo massacre em 13 de 
março, foi fechado para reforma completa 
no segundo semestre. Para que as obras 
pudessem ser realizadas, a Secretaria de 
Estado da Educaça o precisava transferir as 
turmas e as aulas para outro local. A 
Faculdade Piaget foi escolhida para abrigar 
os estudantes e atendeu prontamente a 
solicitaça o da Secretaria de Estado da 
Educaça o e da Prefeitura de Suzano.  
Ale m da proximidade, de cerca de um 
quilo metro, pesou na decisa o do governo 
estadual a excelente estrutura do campus 

da Piaget – que, vale lembrar, foi construí do 
especificamente para atividades educacionais. Ale m 
disso, os alunos do “Raul Brasil” puderem vivenciar 
um pouco do clima e da rotina do ensino superior, 
um incentivo a mais para a continuidade dos 
estudos apo s a conclusa o do ensino me dio. 

Piaget colocou estrutura a  disposiça o do governo para acolher a Escola Estadual “Prof. Raul Brasil” 
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Apoio aos estudantes com programas 

de incentivo e bolsas de estudos 
Desde o iní cio do seu funcionamento, a Faculdade 
Piaget, tendo como parceira para o seu 
desenvolvimento local/regional a Prefeitura de 
Suzano, conforme o estipulado no contrato de 
concessa o de uso do terreno, preve  a atribuiça o 
de 4% das matriculas do semestre revertido em 
de bolsas de estudo integrais e gratuitas. No ano 
letivo de 2019 estudavam na faculdade 38 
bolsistas. 
Houve a procura por apoios financeiros e sociais 
para os alunos impossibilitados de estudar por 
dificuldades financeiras. Assim, deu-se 
continuidade ao FIES sem fiador para alunos 
durante o ano de 2019.  A faculdade ainda 
manteve o Programa Escola da Famí lia.  
Ale m dos programas de incentivo, a faculdade, 
ciente das dificuldades financeiras encontradas 
pelos candidatos que almejam o acesso ao ensino 
superior e decorrente das dificuldades e 
restriço es de acesso aos programas pu blicos de 
financiamento, mante m o Plano de Parcelamento 
Piaget – PPP para seus alunos. 
O PPP e  um plano de incentivo a  Inclusa o no 
ensino superior, proporcionando ao ingressante a 
oportunidade de frequentar um curso de 
graduaça o com um valor mensal acessí vel, desde 
que na o tenha obtido comprovadamente 
Financiamento Estudantil Pu blico (FIES) ou 
qualquer tipo de Financiamento Estudantil 
Privado que a faculdade ofereça ou venha a 

oferecer e que na o esteja vinculado a outros 
descontos provenientes de Conve nios com 
Empresas, Poder Pu blico ou O rga os de Classe, 
ou ainda Projetos de Financiamento Estudantil 
Pu blico (FIES) de concessa o de qualquer tipo 
de benefí cio. No ano de 2019, va rios alunos 
foram beneficiados com o PPP.  

Moradores de Suzano sa o contemplados com bolsas de estudos va lidas para o curso inteiro 
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Quando o 
sonho se torna 
realidade... 

Em 2019, estudantes de 
Este tica e Cosme tica, 
Farma cia, Nutriça o, 

Administraça o, Cie ncias 
Conta beis, Gesta o de RH, 

Educaça o Fí sica, Engenharia 
Ambiental, Fisioterapia e 
Nutriça o realizaram o ta o 

esperado sonho: concluí ram a 
faculdade e colaram grau. 
Cerimo nias marcadas pela 
emoça o, aconteceram  em 
março e em agosto. Que 

venham novas formaturas, 
novas emoço es! 


