
Balanço e perspectivas: implantação do curso de Direito, nota 4 de 
Educação Física no Enade, Farmácia reconhecido com conceito 4 e 
muitas outras conquistas de 2018 refletem o excelente momento 

da faculdade, que entrou em 2019 com novas turmas.
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Neste boletim que você recebe hoje, a
Comissão Própria de Avaliação (CPA) traz, para 
a comunidade acadêmica da Faculdade Piaget, 
as principais conquistas e os resultados
alcançados no decorrer de 2018, além de
notíciasnotícias da instituição. As melhorias obtidas 
foram possíveis graças à participação de
estudantes e colaboradores no processo de 
avaliação, por meio dos questionários online 
aplicados no segundo semestre. Em breve,
teremosteremos nova pesquisa e, para continuar com 
os avanços, a CPA precisa da opinião de cada 
um. Vamos lembrar aqui também de conquistas 
como a nota 4 da turma de Educação Física no 
Enade (uhuuu, temos o melhor curso da 
região!), a instalação do Curso de Direito (super 
bem avaliado com conceito 4), reconhecimento 
dada Piaget como “Empresa Cidadã”, além de 
ações sociais, atividades para a comunidade
externa e outros temas. Boa leitura!

AOS LEITORES:
Um ano de
conquistas!



PRINCIPAIS RESULTADOS

VOCÊ AVALIA E A PIAGET MELHORA

Todo ano, a comunidade acadêmica é 
chamada a participar da avaliação da
Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
Como isso acontece? No segundo semestre 
do ano, questionários são colocados à 
disposição de alunos, professores e
colaboradorescolaboradores de forma online e anônima 
com várias questões a serem respondidas. 
Em 2018 também foi assim e, depois de
encerradoencerrado o período de avaliação, os dados 
foram tabulados e o resultado transformado 
em um relatório com o diagnóstico do que 
está bom e o que precisa melhorar. É por meio 
dessa avaliação que a comunidade acadêmica 
pode contribuir, efetivamente, para a 
melhoria da instituição de ensino. Os
resultadosresultados vão embasar as ações em 
curto, médio ou longo prazo como conquistas 
de todos. 
Um exemplo é a lanchonete do campus. Em 
2018, o atendimento foi reprovado por 58% 
dos estudantes. Já no início de 2019, como
resultadoresultado da avaliação, uma nova empresa foi 
contratada e o espaço remodelado, assim 
como o atendimento, cardápio, produtos e 
preços melhorados. Outro serviço que
recebeurecebeu atenção no início deste ano foi o de 
wi-fi no campus, que, na avaliação de 2017, era 
considerado ruim para 67%; na avaliação de 
2018, esse índice caiu para 46%, ainda superior 
aos que aprovam (45%). 

Estrutura do campus da Piaget conta com acessibilidade.

Nova lanchonete aberta em 2019 é resultado da CPA de 2018.
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Nesse ano foi realizada alteração na forma 
de utilização do wi-fi, permitindo que mais 
alunos pudessem se conectar
simultaneamente, e também foi
implantado o sistema de login para acesso, 
de acordo com as normas de segurança e
cumprimentocumprimento do marco civil da Internet. 
Mas a expectativa é de que em 2019 o
sistema receba novos investimentos para 
que melhore ainda mais.
A comunidade acadêmica pode conferir os 
resultados de 2018, na íntegra, no
relatório elaborado da CPA que está 
disponíveldisponível fisicamente na biblioteca e 
online no site da Piaget
(www.faculdadepiaget.com.br).

Neste boletim, o leitor encontra os principais 

resultados da avaliação na percepção dos

estudantes, com a aprovação ou não, dos 

itens pesquisados. Vale lembrar que no segundo 

semestre de 2019 tem nova avaliação e a sua 

participação é fundamental. Vem com a CPA! 

Você avalia e a sua Piaget melhora!

Relatório do CPA pode ser consultado na biblioteca, que
oferece uma série de serviços à comunidade acadêmica.
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OPINIÃO DOS ALUNOS DA PIAGET,
CONFORME DADOS DE 2018:



Foram muitos os momentos especiais e emocionantes para a comunidade estudantil em 2018. 
A começar pela tão aguardada hora da formatura! Em fevereiro, teve colação de grau de seis 
cursos: Fisioterapia, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental, Nutrição e
Educação Física. Em agosto, colaram grau alunos de cinco cursos: Administração, Educação 
Física, Engenharia Ambiental, Fisioterapia e Nutrição. 

Formaturas foram realizadas no Teatro Armando de Ré.

Semanas Científicas com apresentações de banners. Encontros de Egressos com entrega de diplomas.

Administração, Contábeis e RH fizeram o 
Enade 2018.

Visitas de estudantes do ensino médio e
escolas técnicas.

Recepção de calouros em 2019.
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ACONTECEU EM 2018...



O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), que prestigiou a 
solenidade, destacou a parceria do poder público municipal 
com a faculdade em várias frentes, como estudantes dos 
cursos de Saúde que estagiam na Santa Casa, e com isso
oferecemoferecem um importante suporte, e parcerias em diversas 
áreas, como esportiva, educacional e social. Também reforçou 
o atendimento da Clínica da Saúde, que recebe suzanenses nas 
especialidades de Fisioterapia e Nutrição. 

Presidente da mantenedora, Lucia Marques Pereira, e diretor-geral Marcus Rodrigues recebe-
ram placa de “Empresa Cidadã” em homenagem proposta pelo vereador Rogério da Van e 
aprovada por unanimidade na Câmara.

FIQUE SABENDO QUE:

Alunos que atuaram como voluntários nas 
Olimpíadas especiais foram homenageados 
pelo secretário de Esportes da Prefeitura de 
Suzano, Arnaldo Marin Júnior.

A Piaget recebeu pelo segundo ano
seguido o “Selo Instituição Socialmente 
Responsável”, da Associação Brasileira 
das Mantenedoras do Ensino Superior, 
pela “Campanha da Responsabilidade 
Social do Ensino Superior Particular”. 

O Fundo Social de Solidariedade de 
Suzano parabenizou a Piaget com 
uma placa pela atuação na Campanha 
do Agasalho. 

A faculdade também foi homenageada 
com troféu pela maior arrecadação de 
garrafas pets, no ensino superior. 
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  PRÊMIOS
MAIS DO QUE ENSINO, UMA “EMPRESA CIDADÃ”



Conquistas importantes marcaram o ano de 2018 

para a Faculdade Piaget e se estendem para toda 

comunidade acadêmica. A começar pela

autorização de implantação, e início imediato, do 

curso de Direito, pelo Ministério da Educação, 

que também concedeu conceito 4 após análise da 

proposta apresentada pela instituição.

O curso foi autorizado no final de junho e emO curso foi autorizado no final de junho e em

seguida a faculdade realizou o vestibular. Em agosto, 

com auditório lotado, aconteceu a aula magna, com 

a presença de diversas autoridades locais e da região 

e, em especial do desembargador do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, Jeferson Moreira de Carvalho, 

que proferiu palestra com o tema “30 anos da

Constituição BrasileirConstituição Brasileira”. 

Outra conquista de 2018 foi o conceito 4 obtido 

pelos alunos do curso de Educação Física que

rrealizaram o Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (Enade). O resultado, divulgado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), colocou o 

curso de Educação Física da Faculdade Piaget de 

Suzano entre os mais bem avaliados do País e o 

melhor do Alto Tietê, pois foi a maior nota de todas 

as instituições de ensino da região (faculdades,as instituições de ensino da região (faculdades,

centros universitários e universidades) que

oferecem este curso.

Aula magna com o desembargador do TJ, Jeferson Moreira de 
Carvalho, marcou o início do curso de Direito da Piaget.

Educação Física da Piaget obteve conceito 4 no Enade realizado 
pelos alunos, a melhor nota de toda a região.

Curso de Farmácia: reconhecimento do MEC com excelente nota 4.
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  BALANÇO DE 2018
CURSO DE DIREITO E AVALIAÇÕES POSITIVAS ESTÃO 

ENTRE CONQUISTAS



Ainda na área acadêmica, dando sequência ao 

reconhecimento das graduações ofertadas 

pela Piaget, uma grande notícia foi o conceito 

4 obtido pelo curso de Farmácia, o que atestou 

a qualidade do ensino, dos professores, da

estrutura colocada à disposição dos alunos. 

EmEm 2018, também houve aumento na realização 

de atividade de extensão e atividades de

responsabilidade social. 

Estruturalmente, houve melhoria na avaliação do 

estacionamento interno para os alunos

(resultado da pavimentação), bem como da

reprografia (reestruturação) e colocação de

cortinas em todas as salas.cortinas em todas as salas.

Várias metas foram traçadas para 2019, que

incluem maior engajamento da comunidade 

acadêmica na CPA, esclarecimento sobre a

importânciaimportância da avaliação, entre outras ações, 

objetivando uma maior participação, que é 

fundamental para a melhoria contínua da 

Piaget. Programas de bolsas 100%, Fies e PPP 

também terão continuidade, como o Programa 

de Mobilidade Internacional, implantado

definitivamentedefinitivamente – tanto que, em janeiro de 2019, 

como resultado, três estudantes de Nutrição

estiveram em Portugal para uma vivência que

incluiu visitas técnicas e participação, como

representantes da Piaget brasileira, em um

seminário da área.

Alunas de Nutrição participaram de vivência em Portugal graças ao 
Programa de Mobilidade Internacional implantado em 2018.

9



No decorrer de 2018, inúmeras atividades de extensão foram realizadas em parceria com instituições 
públicas e privadas e organizações comunitárias, de cunho cultural ou científico, em sua grande parte, 
com portas abertas para a população em geral. Estudantes também prestaram serviços à comunidade, 
no campus ou fora, em segmentos diversos. Para relembrar alguns desses momentos:

22/02: Estudantes dos cursos de Saúde participaram da Campanha 
de Vacinação Contra Febre Amarela. 

08/03: Alunos de Estética e Cosmética realizaram ação especial, 
dentro da faculdade, no Dia Internacional da mulher.

12/03: Estudantes de Contábeis e de Administração auxiliaram
comunidade na Declaração do Imposto de Renda. 

21/03: A Piaget sediou ciclo de palestras, realizado pela Prefeitura 
de Suzano, com especialistas e a ONG Love Down.

09/04: Estudantes e docentes da Saúde participaram de uma ação 
com mais de 140 crianças do Projeto Tigrinho. 

14/04: Pelo segundo ano, o campus sediou a corrida Divas
Runners. Estudantes deram apoio técnico aos atletas. 

20 a 22/04: A Piaget recebeu o “Projeto Atleta Saudável”, das 
Olimpíadas Especiais 2018, com testes e avaliação física. 

16/05: A Faculdade Piaget sediou o “1º Fórum Municipal da
Juventude”, com debates sobre políticas públicas. 

10

DE PORTAS ABERTAS PARA A COMUNIDADE



11/08: O auditório recebeu o TEDx Suzano, com sete palestrantes. 
A iniciativa acontece em mais de 190 países. 

18/08: A Piaget e a Consultoria Brito realizaram o Congresso
Paulista de e-Social. O evento foi beneficente. 

19/05: A Piaget apoiou e sediou o seminário “Se é Fake, não é News”, 
com importantes nomes do jornalismo nacional. 

16/06: Dança de quadrilha, brincadeiras e comidas típicas estiveram 
entre as atrações do “Festival da Roça” na Piaget. 

23/08: O projeto Piaget Cultural exibiu o filme “O Cão é Suave”, do 
músico e ator Zé de Riba, que lançou novo CD.  

12/09: O curso de Farmácia deu início ao serviço de orientação à 
população sobre o uso de medicamentos. 

22/09: A Faculdade Piaget participou do Festival Paralímpico, em 
parceria com o Sesi. Alunos atuaram como voluntários. 

24/09: A Piaget recebeu alunos e assistidos pela Apae de Poá, que 
passaram uma tarde diferente no campus. 

12/11: A Faculdade Piaget sediou palestras, no Novembro Azul, 
com orientações sobre doenças masculinas. 

18/11: Na Semana da Agricultura Orgânica e Familiar, Piaget
recebeu seminário sobre aproveitamento de alimentos. 
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