
 

   

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 Comissã o Pro priã de Avãliãçã o (CPA) 
dã Fãculdãde Piãget conquistou melhoriãs im-
portãntes no cãmpus dã instituiçã o com ã pãrti-
cipãçã o de estudãntes, docentes e colãborãdores 
nã ãvãliãçã o de 2015.  Por meio eletro nico, o pu -
blico interno respondeu ã vã riãs questo es sobre 
ã fãculdãde. Os principãis resultãdos estã o detã-
lhãdos nestã ediçã o; ã í ntegrã constã no relãto rio 
finãl colocãdo ã  disposiçã o pãrã consultã nã bi-
bliotecã e no site www.fãculdãdepiãget.com.br. 

É  ã pãrtir dã ãvãliãçã o que sã o detectãdãs 
potenciãlidãdes e frãgilidãdes dã instituiçã o pãrã 
que estrãte giãs possãm ser delineãdãs com o ob-
jetivo de corrigir problemãs e reforçãr os pontos 
fortes, sempre com bãse nos resultãdos ãpurã-
dos, que expressãm ã opiniã o do meio ãcãde mi-

co. A ãutoãvãliãçã o institucionãl segue determi-
nãçã o do Ministe rio dã Éducãçã o ã todãs ãs insti-
tuiço es de ensino superior.  A CPA dã Fãculdãde 
Piãget e  formãdã por representãntes dã direçã o 
dã mãntenedorã, professores, funcionã rios, ãlu-
nos e sociedãde civil, o que ãssegurã, em todos 
os procedimentos, ã representãtividãde dos di-
versos segmentos e trãnspãre nciã nos debãtes, 
resoluço es e deciso es.  

A comissã o reuniu-se diversãs vezes no 
decorrer de 2015, prepãrou, ãplicou os questio-
nã rios, e debãteu pãrã ãnã lise e vãlidãçã o dãs 
informãço es, num processo pãrticipãtivo, ãte  ã 
redãçã o finãl do relãto rio, que ãpresentã os pro-
jetos e ãs ãço es desenvolvidãs pãrã que ã Piãget 
fique cãdã vez melhor pãrã todos! 

Comissã o tem representãntes dã mãntenedorã, docentes, funcionã rios, ãlunos e sociedãde civil 
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Fundador do Instituto 

Piaget recebe homenagem 

da Câmara de Suzano 

Antonio Oliveira Cruz fundou o Instituto Piaget 

de Portugal, que deu origem a centros 

universitários em 6 países, entre eles o Brasil, 

com a Faculdade Piaget de Suzano 

É m mãrço de 2015, ã Cã mãrã de Suzãno homenãgeou o 
fundãdor e presidente do Instituto Piãget de Portugãl, 

educãdor e escritor Antonio Oliveirã Cruz, com o tí tulo de 
“Cidãdã o Suzãnense”. A homenãgem foi propostã  pelo ve-
reãdor 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 
universitã rios de excele nciã em Portugãl. O projeto cres-
ceu e se expãndiu pãrã mãis cinco pãí ses de Lí nguã Portu-
guesã: Brãsil, Angolã, Moçãmbique, Guine  Bissãu e Cãbo 
Verde. No Brãsil, estã  presente em  Suzãno com ã Fãculdã-
de Piãget desde 2013.  

Durãnte ã estãdiã no Brãsil, Oliveirã Cruz lãnçou o livro 
“Antologiã Poe ticã”, com sessã o de ãuto grãfos nã Livrãriã 
Culturã, em Sã o Pãulo, e pãrticipou dã cerimo niã de entre-
gã de bolsãs de estudos 100% nã Fãculdãde Piãget. 

RECONHECIMENTO 
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Éntre ãs conquistãs implementãdãs estã o: 
- Instãlãçã o dã Ouvidoriã, com horã rio ãmpliãdo 
e ãtendimento presenciãl; 
- Lãborãto rio de Éste ticã e Cosme ticã; 
- Lãborãto rio de Énfermãgem; 
- Brinquedotecã; 
- Lãborãto rio de Fisiologiã do Éxercí cio; 
- Sãlã de Prã ticãs de Éducãçã o Fí sicã 
- Ampliãçã o do ãcervo dã Bibliotecã do cãmpus 
pãrã mãis de 6 mil tí tulos; 
- Reestruturãçã o do espãço dã Bibliotecã e ãmpli-
ãçã o do horã rio de funcionãmento; 
- Bibliotecã digitãl com mãis de 6 mil livros ã  dis-
posiçã o pãrã consultã online, 24 horãs, de quãl-
quer lugãr com conexã o de Internet (serviço ex-
clusivo pãrã ãlunos e professores dã Piãget); 
- Obrãs de ãdequãçã o no estãcionãmento;  
- Ampliãçã o no nu mero de sãlãs de ãulãs e novo 
mobiliã rio;  
- Ampliãçã o dã rede wi-fi. 
 
É tãmbe m: 
 Solicitãçã o de novos cursos ão Ministe rio dã 

Éducãçã o, como Pedãgogiã, Gestã o de Re-
cursos Humãnos e Énfermãgem, jã  ãvãliã-
dos, ãprovãdos e ãutorizãdos pãrã o ãno de 
2016, e tambe m Bacharelado em Educaça o 
Fí sicã (ãprovãdo pãrã 2017). 

Veja as novidades que o 

campus recebeu em 2015 
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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 
ãcãde micã ãvãliou ã Fãculdãde Piãget 

por meio dã pesquisã reãlizãdã pelã 
Comissã o Pro priã de Avãliãçã o (CPA). Vã riãs 
questo es forãm respondidãs por ãlunos, 
professores e demãis colãborãdores, em 
diferentes ãspectos dã instituiçã o, numã 
escãlã de “ruim” ã “excelente”.  
A ãvãliãçã o, ãle m de cumprir determinãçã o 
do Ministe rio dã Éducãçã o, permite 
identificãr pontos fortes dã instituiçã o e 
ãqueles que precisãm ser melhorãdos, de 
ãcordo com ãnseios dã comunidãde 
ãcãde micã.  
Nestãs duãs pã ginãs, o leitor encontrã os 
principãis resultãdos dã ãvãliãçã o. Confirã, ã 
seguir, os diversos segmentos e ã ãprovãçã o 
ou nã o por pãrte dos estudãntes. Vãle 
lembrãr que ã ãvãliãçã o e  importãnte pãrã 
norteãr o trãbãlho de gestã o e melhoriãs no 
cãmpus, quer nã prestãçã o de serviços, quer 
nã infrãestruturã fí sicã. 
A Fãculdãde Piãget vãlorizã ã culturã 
ãvãliãtivã, promovendo junto dã comunidãde 
umã pãrticipãçã o ãtivã e crí ticã, que objetivã 
ã melhoriã dã quãlidãde educãcionãl, ãssim 
como ã trãnsformãçã o positivã e dinã micã do 
projeto educãcionãl dã instituiçã o. 

 
ENTENDA COMO FOI FEITA A PESQUISA 

 
Nã ãvãliãçã o de 2015, ã CPA utilizou 
metodologiã que compreendeu: visitãs ã 
todos os espãços fí sicos ãvãliãdos; leiturã e 
ãpreciãçã o do Plãno de Desenvolvimento 
Institucionãl; elãborãçã o, ãplicãçã o e ãnã lise 
dos questionã rios de ãutoãvãliãçã o; 
divulgãçã o do processo de ãvãliãçã o, com 
chãmãdãs no portãl do ãluno, fãcebook 
institucionãl, cãrtãzes nã instituiçã o, email 
ãos coordenãdores de cursos e estes ãos 
representãntes de todãs ãs turmãs e 
docentes dos cursos, ãle m de SMS ãos ãlunos 
e ã divulgãçã o sãlã ã sãlã ãpresentãndo 

novãmente resultãdos do ãno ãnterior e 
enfãtizãndo ã importã nciã dã pãrticipãçã o dos 
discentes.  
Tãmbe m forãm ãplicãdos questionã rios de formã 
online viã portãl pãrã ã comunidãde ãcãde micã, 
docentes e ãlunos, e questionã rios impressos pãrã 
os funcionã rios. 
Apo s ã coletã de todãs informãço es, ã CPA 
elãborou o relãto rio de 2015. O documento foi 
colocãdo ã  disposiçã o do pu blico e pode ser 
consultãdo, nã í ntegrã, tãmbe m no site dã 
fãculdãde (www.faculdadepiaget.com.br). 
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 Vale lembrar que... 
 
... Os resultados nestas pági-
nas são da CPA de 2015, de 
aspectos avaliados no 2º 
semestre do ano passado. 
Você encontra o RESULTA-
DO COMPLETO, para con-
sulta, em relatório impresso 
na biblioteca da faculdade e 
no site da instituição: 
www.faculdadepiaget.com.br 

 
... E não se esqueça: no se-
gundo semestre de 2016 
TEM AVALIAÇÃO. A partici-
pação de todos é muito im-
portante para que tenha-
mos uma Piaget cada vez 
melhor! 
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A Fãculdãde Piãget sediou e ofereceu, em seu 
cãmpus, diversãs ãtividãdes de cunho culturãl, 
sociãl ou cientí fico no decorrer de 2015, tãis 
como congressos, feirãs, pãlestrãs, sesso es de 
cinemã com debãte, cãmpãnhãs humãnitã riãs 
(como a arrecadaça o de agasalhos para o Fun-
do Sociãl de Solidãriedãde), lãnçãmentos de 
livros, entre outros, sempre com entrãdã frãn-
cã pãrã seus ãlunos e todã ã comunidãde. 

Interação com 
a comunidade 

Pãrceriã com entidãde que ãtende criãnçãs dã comunidãde 

Apresentãçã o de peçã teãtrãl de ãlunos de escolã estãduãl Curso A guãs e Urbãnismo e fundãçã o de ONG 

Seminã rio de Assiste nciã Sociãl Cinemã e debãte no ãudito rio Ano Internãcionãl dã Luz 

Diã Internãcionãl dã Mulher Lãnçãmento de livro de poesiãs Combãte ã  explorãçã o infãntil 
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Diã do Desãfio no cãmpus: Alunos dã Piãget e tãmbe m ã comunidãde forãm incentivãdos ã prãticãr ãtividãde fí sicã 

Cãmpãnhã do Agãsãlho: ãçã o solidã riã Novembro Azul: iluminãçã o especiãl  

Outubro Rosã: progrãmãçã o deste ãno teve ãpresentãçã o de corãl de entidãde  
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Seminã rio e feirã gospel: quãtro diãs de ãtividãdes Éxposiçã o “Suzãno Ontem” no ãniversã rio dã cidãde 

  

A  Piaget e a As-

sociação Paulis-

ta de Esportes, 

Cultura e Cidadania 

formalizaram parceria, 

em 2015, para implan-

tação de uma compa-

nhia teatral—a Cia. Ato-

res Insanos—e ativida-

des 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 Toro-

made, e a mostra 

“Congá”.  
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A s ãtividãdes pãrã ã comunidãde extrãpolãm ãs fronteirãs do cãmpus dã Piãget. Ém 

2015, estudantes da instituiça o, sob a supervisa o de docentes, participaram da Se-

mãnã do Idoso, reãlizãdã em pãrceriã com o Suzãno Shopping. De segundã ã sã bãdo, 

ãs turmãs de Nutriçã o, Fisioterãpiã, Fãrmã ciã, Éducãçã o Fí sicã, Contã beis e Éngenhãriã Am-

bientãl prestãrãm ãtendimento e orientãço es ã s pessoãs dã terceirã idãde que pãssãrãm pe-

lo espãço especiãlmente dedicãdo e prepãrãdo pãrã elãs no shopping locãl. 
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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 regiã o podem visitãr ã Piãget du-
rãnte todo o ãno. A instituiçã o 

mãnte m progrãmã de ãgendãmento pãrã ãpre-
sentãr, ão pu blico estudãntil, todã ã estruturã de 
pontã disponí vel pãrã quem quer ingressãr no 

ensino superior. Os estudãntes percorrem os lã-
borãto rios, sãlãs de ãulã, bibliotecã, ã reã de con-
vive nciã, entre outrãs depende nciãs, e recebe-
rem orientãço es sobre cursos e tãmbe m profis-
so es. Diretores e professores podem entrãr em 
contãto no (11) 4746-7090 e trãzer suãs turmãs! 

Piaget mantém programa de visitas 
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A inclusã o sociãl e  umã dãs preocu-
pãço es dã Fãculdãde Piãget, que procurã, 
por meio de pãrceriãs e progrãmãs pro -
prios, criãr condiço es pãrã que estudãntes 
em dificuldãdes finãnceirãs tãmbe m pos-
sãm ter ãcesso ãos seus cursos superiores.  
Ém tre s ãnos, forãm oferecidãs 80 bolsãs 
de estudos integrãis por meio do contrãto 
de concessã o que ã instituiçã o mãnte m 
com ã Prefeiturã de Suzãno pãrã ãtender 
morãdores suzãnenses de bãixã rendã.  

A Piãget tãmbe m oferece outrãs 
opço es, como o progrãmã de finãnciãmen-
to estudãntil: o FIÉS ilimitãdo e sem fiã-
dor, em pãrceriã com o governo federãl. 
Nã esferã estãduãl, estã  credenciãdã no 
progrãmã Éscolã dã Fãmí liã, pelo quãl 
seus ãlunos podem concorrer ã bolsãs 
100%.  

No decorrer de 2015, seguindo ten-
de nciã nãcionãl, ã Piãget lãnçou um pro-
grãmã pro prio de finãnciãmento, o PPP, 
semelhãnte ão FIÉS, pore m menos buro-
crã tico e como umã opçã o pãrã ãqueles 
que nã o conseguirãm vãgãs por meio do 
progrãmã federãl. Ale m desses progrã-
mãs, ã fãculdãde mãnte m pãrceriãs com 

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 

Programa de concessão de bolsas de estudos integrais beneficiou 19 alunos da comunidade suzanense no ano de 2015 

empresãs, ãssociãço es de clãsse, sindicãtos, entre ou-
tros, que estãbelecem descontos especiãis nãs mensã-
lidãdes pãrã funcionã rios ou ãssociãdos e tãmbe m 
seus dependentes diretos.  

Dr. Antonio Oliveira Cruz parabeniza estudante bolsista 
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Contatos realizados com a Ouvidoria 
por curso durante o ano de 2015  É m 2015, ã Piãget implãntou  ã 

Ouvidoriã, responsã vel por 
receber os formulã rios do  

“Fãle conosco” e, diretãmente, os 
ãlunos. No primeiro ãno de 
ãtividãdes, ãs reclãmãço es forãm 
essenciãlmente ãdvindãs dos 
estudãntes, com destãque pãrã 
queixãs com relãçã o ão horã rio de 
funcionãmento dã bibliotecã, que, 
por suã vez, foi reestruturã pãrã me-
lhor ãtender ã comunidãde ãcãde mi-
cã. Ém um ãno, ã Ouvidoriã recebeu 
117 contatos.   

Ouvidoria: contato direto com o meio acadêmico 

Serviço foi implantado em 2015 e fechou o ano com 117 contatos de alunos 

 

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 


