BOLETIM INFORMATIVO

BOLETIM
INFORMATIVO
cOmissãO prÓpria de aValiaÇãO
da faculdade piaget – cpa
Edição Número 04 – Julho de 2018

cOmissãO prÓpria de aValiaÇãO da faculdade piaget – cpa

1

BOLETIM INFORMATIVO

CPA da Piaget celebra
três anos de conquistas
São melhorias em vários segmentos do campus, da inauguração da
Clínica da Saúde à remodelação do estacionamento para os alunos

Em três anos de atividades, a Comissão Própria de Avaliação soma
conquistas importantes para a comunidade estudantil da Faculdade
Piaget. É o que revela o relatório de
2017, disponível para consulta na biblioteca e no site da faculdade e que
chega às mãos dos estudantes, docentes e colaboradores também por
meio deste boletim.
São melhorias em vários segmentos do campus, como, por exemplo,
a abertura da Clínica da Saúde e a
instalação do Núcleo de Apoio Fiscal
(NAF) da Receita Federal, no ano de
2017. Os dois espaços são importantes para a prática de estágio e também de atendimento e prestação de
serviços à comunidade.
O ano de 2017 também foi importante para a consolidação da
instituição, que, além de formar as
primeiras turmas, obteve o recredenciamento do Ministério da Educação com conceito 4, considerado
muito bom (na escala de 1 a 5). Isso
após a análise de toda a documentação da instituição, projetos pedagó-
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Inauguração da Clínica da Saúde em 2017:
conquista importante para estágio dos
alunos e atendimento da comunidade

apresenta os resultados à diretoria,

gicos e vistorias in loco por avaliado-

como uma proposta de melhoria

res do MEC, que também ouviram a

contínua para o crescimento e o

opinião de alunos, professores e co-

bem-estar da comunidade acadê-

laboradores.

mica.

A Comissão Própria de Avalia-

No ano de 2017, especialmente,

ção (CPA) teve papel importante nas

o processo de avaliação transcorreu

conquistas por meio da participação

cutar a avaliação para uma gestão

de forma a cumprir os seus objeti-

de todos que opinaram nos questio-

eficaz e a consolidação da qualidade

vos, tendo apresentado uma maior

nários disponibilizados em cada ano.

do ensino.

adesão da comunidade acadêmica,

O mais novo relatório leva em

A CPA da Faculdade Piaget colhe

que, sem dúvida, é fundamental para

conta os resultados de 2015, 2016 e

as opiniões de estudantes, docentes

a construção de uma Piaget cada

2017 e mostra a importância de exe-

e colaboradores, analisa os dados e

vez melhor.
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Mais professores
O corpo docente cresceu em 2017 com a necessidade de disciplinas cada
vez mais específicas de cada curso, bem como a própria expansão da facul-

Iniciação
científica
Os

coordenadores

partici-

dade, com mais turmas de alunos. Contribuiu para a integração dos novos

param ativamente na proposta

docentes a realização, em cada início dos semestres, de uma reunião sobre a

do regulamento para o trabalho

reflexão da prática docente.

de conclusão de curso (TCC), o
que remeteu ao início do planejamento da iniciação científica na
faculdade e envolveu os docentes para identificação de linhas de
pesquisas de acordo com a maior
vocação e competências daqueles que participaram na orientação dos TCCs.

Apoio ao
aluno
Corpo docente da faculdade ganhou mais professores

A Piaget iniciou em 2017 o
serviço

de

acompanhamento

psicopedagógico aos alunos que

Estrutura física

necessitassem de auxílio ou que
apresentassem dificuldade na in-

No ano de 2017 foram realizadas ampliações da estrutura do campus, com

serção no ambiente acadêmico

a instalação do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) e da Clínica da Saúde. Na área

com vistas à melhoria de seu de-

de tecnologia, para a melhoria na qualidade dos serviços prestados, diversas

sempenho estudantil.

ações foram implementadas, como a autenticação para uso da rede Wifi. A iniciativa, embora seja polêmica, fez com que a Piaget ficasse em conformidade
com as determinações do Marco Civil da Internet em âmbito nacional.
O estacionamento para os alunos passou por obras com a pavimentação
e delimitação de vagas, inclusive com a destinação das vagas reservadas para
deficientes. Esta era uma das reivindicações dos estudantes feitas à CPA.

Acesso ao
ensino com
o PPP
Com as alterações nas regras
do FIES, que restringiram o acesso
de estudantes ao ensino superior,
a Piaget deu um passo importante para incentivar quem pretendia
estudar em 2017. A faculdade lançou um plano alternativo que permite ao aluno pagar metade do
valor da mensalidade durante o
curso e a outra metade depois de
formado: o PPP (Plano de Parcelamento Piaget), sem juros, sem

Estacionamento interno para alunos foi pavimentado e teve as vagas,
inclusive para deficientes, melhor delimitadas

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACULDADE PIAGET – CPA

fiador, sem exigência do Enem.
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Principais conquistas
em 3 anos:
Instalação da Ouvidoria, com horário ampliado e
atendimento presencial;

Aumento de vagas de monitoria para os alunos;
________

_________
Laboratório de Estética e Cosmética; Laboratório
de Enfermagem; Brinquedoteca; Laboratório de
Fisiologia do Exercício; Sala de Práticas de Educação
Física;
_________

Mais segurança na Faculdade com instalação de
câmeras e cancelas;
_________
Início das obras de adequação no estacionamento;
_________

Reestruturação do espaço da Biblioteca e ampliação
do horário de funcionamento;
_________

Ampliação do acervo bibliográfico de acordo com as
necessidades dos cursos;
_________

Biblioteca digital com mais de 7 mil livros para
consulta online, 24 horas, de qualquer lugar com
conexão de Internet para docentes e discentes;

Nova lanchonete com área de convivência;

_________

_________

Ampliação do número de salas de aulas e novo
mobiliário; cortinas e ventiladores;

Pavimentação e delimitação de vagas de
estacionamento, inclusive com a destinação das
vagas reservadas para deficientes;

_________
Ampliação da rede wi-fi;
_________

_________
Serviço de acompanhamento psicopedagógico;
_________

Laboratório de Campo de Hidrologia em convênio
com a Engesolos Engenharia de Solos e Fundações;

Clínica da Saúde;

_________

_________

Laboratório de Desenho Técnico;

Núcleo de Apoio Fiscal (NAF).

_________
Sala de Cartografia;
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NAF e Clínica da Saúde:
oportunidade de estágio
e serviços para a
população

Clínica da Saúde atende pacientes
de baixa renda no município

O ano de 2017 foi marcado por
duas conquistas importantes para a
comunidade acadêmica: a instalação do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF)
da Receita Federal e a Clínica da
Saúde.
Em janeiro, a a Faculdade Piaget
assinou convênio de implantação
do NAF em cerimônia que teve a
presença de autoridades da Receita

Plantão do Imposto de Renda é um dos serviços do NAF na Piaget

Federal do Brasil. A Piaget é a única
instituição de ensino superior na re-

docentes. O plantão do Imposto de

dimento da Prefeitura de Suzano,

gião que tem este convênio. Após

Renda, que auxilia a comunidade na

bem como aos pacientes que en-

a inauguração, o núcleo passou a

elaboração da declaração, é um dos

tram em contato com a faculdade,

atender gratuitamente a população

serviços.

com encaminhamento para o agen-

em geral, com orientação e servi-

Em fevereiro, a Piaget inaugurou

damento da triagem. Quem presta

ços da Receita Federal, por meio

a Clínica da Saúde, que passou a

os atendimentos são os estudantes

dos alunos de Ciências Contábeis e

atender pessoas da comunidade en-

de Fisioterapia e Nutrição, sob a su-

Administração, sob a supervisão de

caminhadas pelos serviços de aten-

pervisão de docentes.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACULDADE PIAGET – CPA
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Intercâmbio em Portugal
e internacionalização
No fim de 2017, uma notícia surpreendeu a comunidade acadêmica
da Piaget: o curso de Fisioterapia
anunciou que cinco estudantes estavam com preparativos já encaminhados para fazer estágio, em janeiro de 2018, em Portugal.
As alunas passaram um mês no
campus universitário que o Instituto
Piaget mantém em Viseu. Elas fizeram estágio de observação no Serviço de Medicina Física e Reabilitação
do Centro Hospitalar Tondela-Viseu.
Retornaram com novos conhecimentos profissionais e culturais,
além da experiência adquirida.
A Faculdade Piaget de Suzano
tem protocolo assinado que possibilita e facilita o intercâmbio de alunos com qualquer outra unidade do
Instituto Piaget no mundo. O grupo,
vale lembrar, tem universidades e
centros de ensino superior em seis
países de Língua Portuguesa: Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau e Moçambique.

Estudantes da Piaget de Suzano estagiaram no campus
universitário que o Instituto Piaget mantém em Viseu

Videoconferência com o mundo
A Piaget Incentiva a realização

sos de Fisioterapia e Enfermagem da

no Campus de Viseu, Portugal, e foi

de pesquisa e a participação em

Escola Superior de Saúde Jean Pia-

assistido também peos estudantes e

eventos científicos internacionais. E

get de Viseu. O seminário ocorreu

docentes do campus de Suzano.

usa a tecnologia para romper barreiras como a distância. Tanto que,
em 2017, a troca de conhecimentos
levou uma professora do curso de
Nutrição a ministrar uma palestra sobre “A importância da Nutrição nos
Ciclos de Vida” para os estudantes
dos cursos de Medicina e Enfermagem da Universidade Jean Piaget de
Angola e para os estudantes dos cur-
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Por meio de videoconferência, o conhecimento rompe barreira da distância

F A C U L D A D E

P I A G E T

BOLETIM INFORMATIVO

O que vai bem e o que
precisa melhorar,
segundo a comunidade
acadêmica
No decorrer de 2017, por meio
dos questionários elaborados e aplicados pela Comissão Própria de

Opinião dos alunos da Piaget, conforme dados de 2017:
92% consideram a secretaria eficiente

Avaliação (CPA), alunos, docentes e

77% acham o horário da secretaria suficiente

demais colaboradores puderam opi-

69% classificam a tesouraria como eficiente

nar sobre várias questões, da qualidade do ensino à estrutura física, a

59% dizem que o horário da tesouraria é suficiente

partir de perguntas que apresenta-

65% aprovam o horário de funcionamento da copiadora

vam os tópicos em escala de “ruim”

53% consideram a copiadora eficiente

a “excelente”.
Com esta avaliação, a faculdade
cumpre determinação do Ministério
da Educação, mas também identifica pontos fortes e aqueles que pre-

56% aprovam o atendimento da copiadora
87% estão satisfeitos com os preços da copiadora
84% aprovam o Portal do Aluno para consultas

cisam ser melhorados, de acordo

89% aprovam o Portal do Aluno para postagem de trabalhos

com anseios da comunidade aca-

95% aprovam os computadores da faculdade

dêmica, para que a instituição possa
evoluir a cada dia.
A tabulação dos dados mostrou
que os docentes e as disciplinas ministradas foram avaliadas satisfatoriamente. Com relação à infraestrutu-

67% desaprovam o serviço de wi-fi do campus
72% dizem que a lanchonete tem qualidade
77% estão satisfeitos com o atendimento da lanchonete
72% estão insatisfeitos com os preços cobrados pela lanchonete

ra, a avaliação também foi positiva.

86% aprovam as salas de aula da faculdade

Aqui o leitor encontra os principais

60% estão satisfeitos com os laboratórios

resultados na percepção dos estudantes. Confira, a seguir, os diversos
segmentos e a aprovação ou não de
cada um.
* Vale lembrar que a comunida-

89% aprovam o acervo físico da biblioteca
100% estão satisfeitos com o acervo virtual da biblioteca
85% acham que o atendimento da biblioteca tem qualidade

de acadêmica pode conferir os re-

67% disseram que o horário da biblioteca é suficiente

sultados de 2017 na íntegra, item por

67% aprovam as áreas de convivência e externa

item, no relatório da CPA no site da
Piaget

(www.faculdadepiaget.com.

54% desaprovam o estacionamento para alunos*

br) e também na biblioteca do cam-

77% estão satisfeitos com a acessibilidade

pus.

70% aprovam o horário de atendimento da Ouvidoria
59% não veem eficiência na Ouvidoria

* Questionário aplicado antes da reforma do
estacionamento interno para alunos.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACULDADE PIAGET – CPA

94% reconhecem a importância de terem um Diretório Acadêmico
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De mãos dadas com
a comunidade
Durante todo o ano de 2017,
foram realizadas inúmeras atividades em parceria com organizações comunitárias, de cunho
cultural ou científico, abertas para
a população em geral ou públicos
específicos, sempre com entrada

gratuita. A Piaget mantém também política de aproximação com
segmentos diferentes do poder
público e também da iniciativa privada e atividades pontuais no sentido da construção de parcerias
possíveis atividades de extensão

de maior interesse para a comunidade local. Alunos e docentes
também se engajam na prestação de serviços no campus e em
eventos da própria comunidade.
Confira, a seguir, um pouco do
que foi realizado em 2017:

02/03

Maio

Auditório da faculdade sedia a Plenária do Conselho

A Piaget participou da Campanha do Agasalho com

de Saúde do município de Suzano, que discutiu

incentivo aos alunos e colabores para a doação de

importantes propostas para o segmento.

peças de roupas, cobertas e calçados.

08/03
Estudantes de Estética e Cosmética realizaram
atividade no campus em alusão ao Dia
Internacional da Mulher.

13/05
A Piaget deu apoio técnico à corrida “Divas Runners”
com alunos de Fisioterapia, Nutrição, Estética e
Cosmética, Enfermagem e Educação Física.

11/03
Alunos de Contábeis e de Administração iniciaram o
plantão do Imposto de Renda, com o atendimento
gratuito aos contribuintes.
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31/05

19/07

Alunos do curso de Educação Física aplicaram

A Piaget sediou mais uma etapa da Pré-Conferência

atividades no campus com danças circulares e

Municipal de Saúde, realizada pela Secretaria

alongamento coletivo no “Dia do Desafio”.

Municipal de Saúde de Suzano.

06/06

01/08

Em parceria com a Associação dos Professores

A faculdade sediou palestra da Parada Pedagógica,

de Educação Física de Suzano, a faculdade sediou

realizada pela Secretaria de Educação, para

palestra com o técnico de futsal Bruno Zuchinali.

capacitação dos educadores da rede municipal.

21/06

03/08

O auditório da Piaget sediou capacitação da

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria

Secretaria da Saúde sobre “Doença Falciforme” para

de Saúde, promoveu na Piaget uma palestra da

150 profissionais do Alto Tietê.

campanha “Agosto Dourado” sobre aleitamento

25/06

materno.

Alunos de 11 cursos participaram do Festival

10/08

Ambiental com serviços de saúde, orientação sobre

O poeta de rua, cantor e compositor Zé de Riba fez

reciclagem de lixo, recreação infantil e outros.

show especialmente para os alunos para comemorar
o início do semestre e o Dia do Estudante.

30/06 e 01/07

19/08

A Piaget sediou o encontro “Práticas e reflexões

Alunos de Fisioterapia ensinaram sobre postura

sobre a educação inclusiva”, realizada pela Secretaria

correta à população em atividade na feira da

de Educação. “Autismo” foi um dos temas.

cidade, no “Dia de D” de valorização da categoria.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACULDADE PIAGET – CPA
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22/08

Outubro

A Prefeitura de Suzano realizou, na Piaget, curso

Durante todo o mês, a faculdade adere ao “Outubro

de capacitação a agentes públicos sobre “Violência

Rosa”, que alerta sobre a necessária prevenção ao

Doméstica: o desafio do cuidado em Saúde”.

câncer de mama.

01/09 e 02/09
Alunos de Fisioterapia e Educação Física auxiliaram
atletas durante Campeonato de Bocha Paralímpica,
no Sesi, entidade parceira da Piaget.

03/10
20/09
Curso de Nutrição promoveu palestra sobre
“Sarcopenia” para suzanenses com mais de 65 anos
e alertou idosos do risco da doença.

29/09
O campus recebeu a unidade móvel do Sebrae/

A Piaget sediou o workshop “Uma solução para
cada fase do seu negócio”, promovida pela Agência
Desenvolve SP e a Prefeitura.

04/10
A Piaget sediou palestra sobre Comunicação
Alternativa, que apresentou formas de diálogo para
os alunos com deficiência auditiva.

SP e uma equipe de especialistas atendeu
gratuitamente a população de Suzano.
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05, 06 e 07/10

Novembro

A faculdade foi uma das expositoras da Feira do

A Piaget participou do “Novembro Azul”, de

Estudante e Jovem Empreendedor de Ferraz de

conscientização sobre a importância da prevenção

Vasconcelos

do câncer de próstata

07 e 08/11
A Secretaria de Saúde promoveu, na Piaget, palestra
com urologistas para enfermeiros, pediatras e
clínicos gerais, entre outros, da rede municipal.

08/12
A Faculdade Piaget arrecadou e entregou
brinquedos em apoio à Fundação MGI e sua
campanha para crianças da comunidade.

07/10
Alunos de Enfermagem e de Fisioterapia levaram
informação à comunidade, na Primeira Igreja
Batista, sobre a prevenção do câncer de mama.

09/10
Professores da Piaget visitaram a escola estadual
“Profa. Luiza Hidaka” e falaram sobre profissões e
cursos aos alunos.

10/10
O advogado, consultor ambiental e vice-prefeito de
Mogi das Cruzes, Juliano Abe, deu palestra sobre o

19/12

papel dos engenheiros ambientais na Piaget.

A Piaget sediou a palestra “Atendimento a

31/10

emergências químicas”, com a participação de
agentes de Defesa Civil, Bombeiros, entre outros.

Alunos de Farmácia e de Enfermagem também
divulgaram orientação aos colegas sobre a prevenção
do câncer de mama e do câncer de próstata.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACULDADE PIAGET – CPA
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#SomosMaisQueUm

A Faculdade Piaget promoveu
em setembro e em novembro edições locais de um movimento nacional, o “Somos Mais que Um”, com
minipalestras gratuitas de profissionais diversos para toda a comunidade. O primeiro evento discutiu “O
Futuro do Trabalho”. Palestrantes co-

12

“O futuro do
Trabalho” em
discussão na
Piaget com
auditório
lotado

mente voluntário e sem fins lucrativos e ocorreu, em setembro, em 10
cidades brasileiras, com Suzano entre elas, tendo como palco o auditório da Faculdade Piaget. O objetivo
é discutir questões que ajudem os
mais de 14 milhões de desempregados no Brasil a retornar ao mercado

locaram em discussão temas como

de trabalho e refletir sobre os desa-

emprego hoje e daqui a alguns anos,

fios para quem está empregado. Na

novas perspectivas, impactos da tec-

segunda edição, em novembro, o

nologia nos processos produtivos,

tema foi a “A evolução dos proces-

entre outros. O “Somos Mais que

sos seletivos: tecnologias, modelos

Um” é um movimento que surgiu na

e tendências”, que também lotou o

rede de contatos Linkedin, é total-

auditório da faculdade.
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Ações reconhecidas
e premiadas
no ano de 2017, a Faculdade piaget de SuZano teve SuaS açÕeS voltadaS
à comunidade local e regional reconhecidaS e premiadaS:

Selo de Responsabilidade
Social
Durante uma semana, em setembro de 2017, alunos
e docentes de todos os cursos da Piaget participaram do
Rotary Day, com serviços diversos para a comunidade,
todos gratuitos, na estação de trem de Suzano. A iniciativa rendeu à instituição o “Selo Instituição Socialmente
Responsável”, concedido pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), que atesta
que a Piaget se preocupa com o bem-estar social e com
o desenvolvimento sustentável da comunidade na qual
está inserida.

“Prêmio José Cândido –
Negro Sim”

Homenagem ao curso
de Fisioterapia
Também em novembro de 2017, estudantes e professores do curso de Fisioterapia da Faculdade Piaget que prestam
atendimento à comunidade na Clínica da Saúde receberam
homenagem da Câmara de Suzano por meio de moção de
aplausos elaborada pelo vereador Rogério Gomes do Nascimento (PRP). Na ocasião, a direção da instituição, docentes
e alunos participaram da sessão do Legislativo.

Em novembro de 2017, a Faculdade Piaget de Suzano
recebeu o “Prêmio José Cândido - Negro Sim”. A homenagem foi outorgada à instituição pelo pelo segundo ano
consecutivo por seu papel social, que inclui a valorização
à diversidade, o combate a qualquer forma de preconceito e a missão de contribuir por um mundo melhor por
meio do ensino superior.

cOmissãO prÓpria de aValiaÇãO da faculdade piaget – cpa
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As primeiras turmas,
as primeiras formaturas
Em 2017, estudantes das primeiras turmas que ingressaram na Piaget
realizaram o tão esperado momento
após anos de estudos: a colação de
grau, que antecedeu a entrega dos
diplomas. Em fevevereiro, se formaram estudantes de Administração e
de Educação Física. Em Agosto, foi
a vez da cerimônia solene que marFormatura realizada
em fevereiro de 2017

cou a formatura de estudantes dos
cursos de Administração, Nutrição e
Educação Física.
Já no começo do ano de 2018,
receberam os certificados mais de
100 estudantes dos cursos de Fisioterapia, Administração, Ciências
Contábeis, Engenharia Ambiental,
Nutrição e Educação Física, que
concluíram os estudos em 2017, em
solenidade que lotou o Teatro Municipal “Dr. Armando de Ré”.

Formatura realizada
em agosto de 2017

Formatura em fevereiro
de 2018 dos alunos que
concluíram os estudos
em 2017

00
14
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Os primeiros diplomas
Em solenidade simbólica, no au-

gistros destes foram feitos na Univer-

da graduação. A faculdade também

ditório, com a presença de egres-

sidade de São Paulo (USP). Aqueles

se preocupa com seus egressos,

sos, a Piaget entregou diplomas aos

que não puderam comparecer ao

tanto que criou um programa espe-

recém-formados, que receberam

encontro, naquele dia, retiraram os

cífico voltado ao acompanhamento

o documento das mãos dos coor-

diplomas na secretaria. Os egressos

deles, incluindo a realização de en-

denadores de cursos. Os diplomas

que participaram da cerimônia fala-

contros em que podem reltar suas

estão devidamente registrados, con-

ram sobre a vida profissional e as no-

novas experiências e conquistas de-

forme determinação legal, e os re-

vas conquistas depois da conclusão

pois da formatura.

Momento de entrega dos
primeiros diplomas

Boas vindas às
novas turmas!
Duas vezes por ano, em fevereiro e em agosto, a Piaget dá as boas
vindas às novas turmas de alunos. A
instituição realiza vestibular a cada
semestre para ingresso de estudantes. E em 2017 não foi diferente!

Recepção aos
calouros em
fevereiro de 2017
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Aconteceu em 2017...
Diretores da Piaget e do Instituto Federal São Paulo

O curso de Engenharia Ambiental da Faculdade

de Suzano se reuniram para discutir parcerias de

Piaget realizou II Jornada do Meio Ambiente com

cooperação técnica e científica.

especialistas e exposição de trabalhos dos alunos.

Três estudantes de Ciências Contábeis ainda no

Para comemorar o Dia do Nutricionista, o curso de

sétimo semestre foram aprovados no Exame de

Nutrição da Faculdade Piaget realizou programação

suficiência do Conselho Federal de Contabilidade.

especial de palestras, todas no auditório.

A Faculdade Piaget e a Secretaria de Esportes da

O curso de Fisioterapia promoveu a IV Jornada

Prefeitura de Suzano trataram de uma parceria para

Fisioterapia com palestras e oficinas que acrescentaram

estágio dos alunos de Educação Física.

conhecimentos aos futuros fisioterapeutas.

Estudantes de Engenharia Ambiental tiveram a

O curso de Pedagogia participou da palestra do

oportunidade de aprender mais sobre o solo e a água

educador português Antonio Nóvoa, no Ginásio

e como pesquisar e coletar amostras, entre outras

“Paulo Portela”, em Suzano.

técnicas, em aula aberta no Laboratório de Campo de

16

Hidrologia. Geólogos da Engesolos apresentaram o que

O curso de Farmácia promoveu a I Semana

há de novo e de ponta em equipamentos e tecnologia

Farmacêutica, com discussão sobre mercado de

e fizeram demonstrações práticas.

trabalho, atuação e ética profissional, entre outros.
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A I Jornada de Engenharia Civil trouxe profissionais d

O curso de Administração teve palestra do

e qualidade como palestrantes e novos conhecimentos

superintendente do Conselho Regional de

aos estudantes. Destaque também para uma maquete

Administração de São Paulo, Tenisson de

desenvolvida pelos alunos e que ficou em exposição

Oliveira e Silva.

por uma semana no hall do prédio 7.
Outra atração foi a II Semana Científica da Faculdade
O curso de Estética e Cosmética promoveu sua

Piaget, que contou com a apresentação dos banners

Jornada com workshop e palestras. Novidades e

dos melhores projetos científicos e a apresentação dos

tendências dos dois segmentos foram abordadas.

trabalhos de conclusão de curso.
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Inclusão social com
bolsas de estudos

A cada semestre, com o início
de novas turmas, a Piaget realiza também a atribuição de bolsas
de estudos 100% para estudantes
suzanenses,

conforme

contrato

de concessão com a Prefeitura
de Suzano, que prevê o benefício
à população de menor renda. Os
estudantes contemplados são se-

nicipal de Educação, do Conselho
Municipal de Educação e da Piaget.
O principal critério para a seleção é
social: a menor renda. Pais, mães,
amigos dos alunos, autoridades do
município e a comunidade participaram da cerimônia realizada
em março; no segundo semestre
do ano, mais alunos receberam o

lecionados por meio de processo

benefício. Com isso, em 2017, a

seletivo conduzido por uma co-

instituição manteve investimento

missão

em inclusão social com a oferta de

especial,

independente,

com membros da Secretaria Mu-

18

A cada semestre,
alunos de menor
renda passam
por processo
seletivo e
recebem bolsas
100%

bolsas de estudos.
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