
 

   

 

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

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACULDADE PIAGET – CPA 

EDIÇÃO Nº 07— MAIO DE 2021 

 

Mesmo na pandemia, o compartilhamento de conhecimento 

não parou na Piaget. Com trabalho em equipe, força de vontade 

e tecnologia, as atividades letivas continuaram seu curso e 

chegaram ao fim de 2020 com a aprovação da comunidade 

acadêmica, assim como as ações em prol da sociedade. A CPA 

obteve conquistas importantes nesse período difícil, mas 

também de superação. A quadra poliesportiva, por exemplo, já 

é realidade! Veja os resultados da CPA nesta edição! 
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A 
 CPA e  responsa vel pela 
implantaça o e desenvolvimento 
dos processos de avaliaça o 
institucional interna e e  formada 

por representantes dos alunos, professores, 
funciona rios e da sociedade civil. A comissa o 
se reu ne periodicamente para traçar as 
estrate gias da avaliaça o, da elaboraça o dos 
questiona rios a  aplicaça o, tabulaça o dos 
resultados e produça o do relato rio, que, por 
sua vez, ale m de ficar a  disposiça o da 
comunidade acade mica para consulta, e  
encaminhado ao Ministe rio da Educaça o.  
Em 2020, a avaliaça o foi realizada, mesmo 
com a pandemia, e, para tanto, houve a 
necessidade de readequaço es e adaptaço es 
da metodologia de aplicaça o da pesquisa. Os 
desafios foram superados e a avaliaça o 
realizada – afinal e  necessa rio ouvir, avaliar 
e agir, e a CPA e  um importante instrumento 
para dar voz a  comunidade acade mica sobre 
seus anseios e, como conseque ncia, 
implantar as melhorias apontadas e 
necessa rias. Como nos anos anteriores, a 
CPA procurou o envolvimento da 
comunidade acade mica, atrave s de um 
processo participativo e interativo. O 
objetivo foi alcançado e o resultado pode ser 
consultado no relato rio integral e tambe m 
aqui, de forma sinte tica, neste boletim! Boa 
leitura a todos! 

CPA: avaliação que 

traz resultados! 
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Um ano difícil, mas de  
superação e conquistas para 

a comunidade acadêmica 

O 
 ano de 2020 na o sera  esquecido ta o 
cedo diante dos desafios que a 
pandemia impo s ao mundo, para 
toda a sociedade e tambe m ao 

ensino superior. A Faculdade Piaget, pore m, 
chegou ao fim do ano com um legado de 
superaça o e vito rias, com mais bagagem frente 
a s adversidades, mas tambe m novos 
investimentos. Ta o logo a pandemia “estourou” 
no paí s, com a quarentena histo rica decretada 
em março de 2020, a Faculdade Piaget agiu 
rapidamente e em duas vertentes, inicialmente: 
continuidade das aulas sem que houvesse 
comprometimento da qualidade do ensino e do 
calenda rio letivo e medidas no campo 
financeiro, como a criaça o de um plano 
emergencial para auxiliar os estudantes num 
momento de grande indefiniça o. 
Assim que teve iní cio o isolamento social, 
professores e estudantes foram comunicados 
da quarentena e de como seriam as atividades, 
por meio de avisos pessoalmente, por meio da 
direça o geral e acade mica, antes mesmo que 
comunicados fossem publicados nos canais e 
redes sociais oficiais da instituiça o.  
A comunicaça o direta foi uma forma de 
tranquilizar a comunidade acade mica e manter 
a garantia da continuidade dos estudos. Tanto 
que as aulas presenciais foram suspensas num 
dia e no outro ja  estavam acontecendo em  

ambiente virtual, de forma remota, com a 
interaça o em plataformas digitais entre 
professores e alunos, com a utilizaça o de todas 
as ferramentas tecnolo gicas disponí veis.  

Apesar de todas as dificuldades encontradas e dos 
desafios, que foram superados, 2020 chega ao fim com 

bom resultado no que concerne às atividades letivas, 
além de toda a experiência e bagagem que a instituição 

adquiriu diante de tão grande desafio. 

Corpo docente: União faz a diferença 
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O corpo docente, fazendo jus a  sua alta 
qualificaça o, buscou novas metodologias de 
ensino adequadas para a aprendizagem dos 
alunos diante da nova realidade e meios 
digitais, como a parceria com a plataforma 
Google For Education, que padronizou os 
procedimentos.  
“Cada um abriu sua casa, e sua mente, para 
continuar os encontros nos mesmos dias e 
hora rios de aula. Este ano chega ao fim com 
bons resultados, ale m de toda a experie ncia e 
bagagem que a instituiça o adquiriu diante de 
ta o grande desafio”, analisou o diretor-geral da 
Piaget, Marcus Rodrigues. O calenda rio 
acade mico foi cumprido, com aulas nos mesmos 
hora rios, provas, tudo com organizaça o, 
planejamento e comprometimento de docentes 
e estudantes.  
As aulas remotas, complementadas com 
recursos da parceria firmada com a plataforma 
Google For Education, garantiram a qualidade 

do ensino e o dinamismo, ta o necessa rios 
inclusive nesse perí odo de pandemia. O 
resultado, comprovado pela CPA em sua 
pesquisa com a comunidade estudantil, foi a 
aprovaça o dos alunos com relaça o a s atividades 
remotas. Aprovaça o que se repetiu tambe m 
quando as atividades puderam ser retomadas, 
embora em perí odos alternados, de forma 
gradual, especialmente para os cursos da a rea 
da Sau de. A comunidade estudantil, inclusive, 
teve participaça o ativa nesse processo de 
retorno em momentos de flexibilizaça o das 
autoridades governamentais quanto a s 
atividades letivas. Isso porque os estudantes 
foram ouvidos, tambe m em pesquisa, no meio 
do ano, sobre a volta presencial. Prevaleceu a 
opinia o da maioria, na e poca, por manter o 
ensino remoto. Mesmo diante da pandemia que 
impo s o distanciamento social, a Faculdade 
Piaget promoveu a difusa o do conhecimento 
cientí fico e inovou ao organizar eventos 

Professores e alunos se adaptaram ao digital. A faculdade fez parceria com o Google For Education 
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totalmente remotos. Tais eventos contaram com 
a participaça o de grande parte dos alunos e da 
sociedade como um todo. Ao vivenciar a 
situaça o ine dita em a mbito global, ficou claro 
que a promoça o e o desenvolvimento do 
conhecimento cientí fico na o dependem de 
estrutura fí sica, mas sim de boas ideias e 
engajamento.  
Ale m de eventos remotos dedicados aos 
pu blicos interno e externo, a Faculdade Piaget 
desenvolveu a semana cientí fica com 
convidados internacionais, de maneira 
totalmente remota, e ainda houve a 
apresentaça o de Trabalhos de Conclusa o de 
Cursos. 
A criaça o de um comite  multiprofissional para 
acompanhamento da pandemia e elaboraça o de 
protocolos especí ficos para o campus foi 
fundamental. Todo o campus foi preparado para 
receber novamente o pu blico, com medidas 
adotadas fisicamente e tambe m por meio de 
informativos, reforçando os cuidados e a 
prevença o. 
 
APOIO AINDA MAIOR PARA OS ESTUDANTES 

E PROTEÇÃO AOS EMPREGOS 
 
A pandemia na o interrompeu o processo de 
crescimento sustenta vel. A instituiça o conseguiu 
se reinventar honrando todos os compromissos: 
com os estudantes, com os professores e 
colaboradores administrativos, e com a 
sociedade. 
As medidas adotadas em um perí odo ta o difí cil 
foram essenciais para a proteça o da comunidade 
acade mica, com os protocolos de sau de, mas 
tambe m na preservaça o e manutença o dos 

postos de trabalho, bem como apoio aos 
estudantes para que estes, impactados pela crise 
econo mica, pudesse manter os estudos. Para 
estes, a instituiça o criou o PPP-Emergencial 
(PPP-E), que permitiu ao aluno reduzir o valor 
da mensalidade em ate  30% de forma ra pida e 
desburocratizada, sem a necessidade de fiador 
ou avaliaça o de cre dito, e o residual a ser pago 
em seis parcelas iguais e sem juros.  
Outras medidas incluí ram flexibilizaça o e 
negociaça o, como a possibilidade de quitaça o 
das mensalidades com parcelamento em 3 vezes 
no carta o sem juros, e ana lise conforme a 
necessidade individual do estudante, em contato 
direto com o departamento financeiro.  
As medidas que foram implantadas trouxeram 
resultado bastante positivo, que se refletiu em 
menor inadimple ncia e baixa taxa de 
desiste ncia. Ou seja, mais alunos, com a 
possibilidade de negociaça o, conseguiram 
manter os estudos, na o precisaram interromper 
o sonho de conquistar um diploma, uma 
profissa o e um futuro melhor.  

Colação de grau de parte dos formandos no meio do ano: sonhos realizados, apesar da pandemia 
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NOVOS INVESTIMENTOS ALINHADOS COM OS 
ANSEIOS DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 
Um ano atí pico teve tambe m investimentos 
alinhados com solicitaço es da comunidade 
acade mica por meio da CPA, tais como a 
construça o de uma quadra poliesportiva para 
atividades pra ticas dos cursos e tambe m de 
recreaça o e extensa o para a comunidade e o 

reforço na comunicaça o visual com sinalizaça o e 
restruturaça o do portal de acesso ao campus.   
Outra conquista da CPA para toda a comunidade 
acade mica, e do entorno, foi a construça o da 
calçada em frente ao campus, realizada pela 
Prefeitura de Suzano.  Destaque tambe m para a 
manutença o do ponto de o nibus em frente a  
entrada da faculdade, a “Parada Piaget”, 
inclusive com iluminaça o, que torna o local mais 
seguro no perí odo noturno.  
 

FAMÍLIA PIAGET 
 

“Nosso objetivo e  manter a nossa Famí lia Piaget 
unida e salvaguardada para que possamos 
atravessar esta tempestade juntos e salvos ate  
um porto seguro. Continuamos ate  o momento 
garantindo o emprego de todos os 
colaboradores e honrando todos os 
compromissos financeiros assumidos, as aulas 
foram entregues seguindo rigorosamente o 
calenda rio acade mico, dias e hora rios 
cumpridos, provas, apresentaça o de trabalhos, 
exames finais todos dentro do cronograma, 

FAZER BOX DA REESTRUTURAÇAO DOS 

CURSOS 

 

FALAR DA SAUDE FOTO MENINAS DA 

SAUDE 

 

 

A Piaget se preocupa com as demandas 
sociais locais e as formaço es profissionais. E 
isso se refletiu em 2020 na reestruturaça o 
dos cursos, especialmente da a rea da Sau de. 
Em tempos de pandemia, ficou cada vez mais 
claro a grande necessidade do Paí s de 
profissionais dessa a rea. Os cursos 
disponí veis, como Fisioterapia, Farma cia, 
Nutriça o e Enfermagem, agora te m duraça o 
de 4 anos, e Este tica e Cosme tica passou para 
2 anos. Todos sem perder a qualidade. Ale m 
de menor tempo para a formaça o, estes 
cursos passam a contar com mais atividades 
pra ticas de extensa o junto a  comunidade. A 
instituiça o vem contribuindo com a formaça o 
de profissionais na a rea. Hoje, egressos da 
instituiça o ja  atuam na cidade e em outras 
regio es. E  o caso de fisioterapeutas rece m-
formadas pela Piaget que trabalharam na 
linha de frente de combate a  Covid no 
Hospital de Campanha de Suzano.  Os cursos 
da Sau de te m qualidade reconhecida pelo 
Ministe rio da Educaça o (MEC), com 

excelentes conceitos. Fisioterapia e  
recomendado, inclusive, pelo Coffito, que e  o 
Conselho Federal da profissa o. 
A reestruturaça o dos cursos incluiu a 
contrataça o de novos coordenadores para 
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, 
Farma cia, Este tica e Cosme tica, 
Administraça o e Cie ncias Conta beis.  

Reestruturação dos cursos 
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enfim sobrevivemos 
a esta etapa graças a 
coragem e a 
dedicaça o de todos, 
aqueles que aceitaram o 
desafio e se superaram a cada 
dia”, acrescentou Marcus 
Rodrigues.  
“Aproveito o final desta etapa 
para agradecer a cada membro 
da Famí lia Piaget, alunos, 
professores, coordenadores, e 
funciona rios que na o mediram 
esforços para manter a nossa 
escola viva, se reinventando 
todos os dias para manter viva 
a chama da educaça o, que 
nestes momentos de grande 
dificuldade talvez seja a u nica 
esperança de um amanha  
melhor. Pre dios fechados, 
mentes abertas... Obrigado 
mais uma vez”, destacou o 
diretor. 
 
EXPECTATIVA PARA  
O ANO DE 2021 
 
Para 2021, a expectativa e  de 
retorno a s aulas presenciais. 
Quando for possí vel, e houver 
condiço es para isso, a Piaget 
vai continuar 100% presencial, 
agora com um currí culo ainda 
mais dina mico, com a inserça o 
de atividades de extensa o 
envolvendo ainda mais a 
comunidade e inserindo o 

aluno na pra tica cada vez mais cedo. Assim que as autoridades 
liberarem, a faculdade estara  pronta para receber os alunos e 
docentes com segurança de forma presencial. 

Em momentos como este, a união e a 
responsabilidade fazem com que todos possam 

viver com segurança. O conhecimento e a 
transformação da sociedade se dão com muito 
estudo e dedicação. E o ensino de qualidade, 
aprovado e comprovado pelo MEC, continua. 

QUALIDADE RECONHECIDA: Administração, Ciências 
Contábeis, Educação Física (licenciatura), Engenharia 

Ambiental, Farmácia e Fisioterapia receberam estrelas 
no Guia da Faculdade, que avalia as universidades de 
todo o Brasil, em parceria com o Estadão e a Quero 

Educação 
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Cuidado e responsabilidade no 
enfrentamento da Covid-19 

A 
 Faculdade Piaget criou um comite  
gestor de planejamento e 
acompanhamento de aço es para a 
retomada das atividades presenciais 

face a  pandemia de Covid-19.  
A instituiça o deu iní cio a uma se rie de medidas, 
incluindo o treinamento de professores e 
colaboradores de setores diversos com 
orientaço es sobre a forma correta de utilizaça o 
da ma scara, armazenamento, tempo de troca, 
higienizaça o das ma os com a lcool gel e a gua e 
saba o, importa ncia do distanciamento, formas de 
transmissa o do ví rus, cuidado no uso de 
materiais e aparelhos coletivos.  
Va rias medidas foram implantadas, como: 
controle de acesso com aferiça o da temperatura 
com termo metros sem contato (Infravermelho), 
tapetes sanitizantes, uso obrigato rio de ma scaras 
em todas as depende ncias do campus por alunos, 
professores e colaboradores, distanciamento 
mí nimo obrigato rio de 1,5 metro entre carteiras 

e outros mobilia rios, diversos pontos com a lcool 
em gel, intensificaça o da limpeza das instalaço es, 
reforço na orientaça o e conscientizaça o sobre 
medidas de prevença o, novas ca meras HD de 
vigila ncia eletro nica para o monitoramento, 
entre outras aço es. 

Professores receberam todas as orientações sobre formas de prevenção do novo coronavírus 

Todos os setores tiveram treinamento 
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ESTRUTURA PARA  
O ENSINO SUPERIOR 
 
O campus da Piaget em Suzano foi construí do 
especificamente para o ensino superior, por isso, 
as salas de aula sa o amplas, o que favorece o 
distanciamento necessa rio, bem como sa o 
arejadas e bem ventiladas, com varandas e 

janelas, ale m de ventiladores. A faculdade 
tambe m construiu a quadra poliesportiva, o que 
permite que sejam realizadas atividades de 
educaça o fí sica, artes e correlatas ao ar livre, 
sempre mantendo o distanciamento 
recomendado entre os praticantes.. As imagens 
nesta pa gina mostram as salas ja  com protocolos 
para a retomada das aulas. 
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Na entrada: 
aferição de 

temperatura, 
higienização das 
mãos e tapete 

sanitizante 
 

Na secretaria e 
na biblioteca: 

mobiliário com 
distanciamento, 
equipamentos 

de proteção 
individual para 
funcionários e 

pontos com 
álcool 



 

 12 

Mais adaptações: 

Comunicação 
visual com 
orientações, 
demarcação de 
distanciamento e 
adequação do 
mobiliário para 
melhor receber os 
alunos 
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A Clínica da Saúde, instalada no campus, passou por 

readequação dos espaços para que, com a retomada das 

atividades, aulas práticas e laboratoriais, pudesse receber os 

estudantes e a comunidade com total segurança, com todos os 

protocolos atendidos 
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INFORMÁTICA E TECNOLOGIA 

No perí odo de suspensa o das atividades, serviços de manutença o foram realizados, assim como a 
readequaça o e preparaça o dos espaços com as normas de distanciamento para a retomada das aulas 
presenciais. Na a rea de tecnologia, os equipamentos de informa tica da biblioteca e dos laborato rios 
tambe m passaram por manutença o e atualizaça o. 

Algumas melhorias na área de TI: 

 O laborato rio de Informa tica teve todo o espaço readequado, com distanciamento entre mesas e 
computadores, de no mí nimo 1,5 metro. 

 Revisa o e limpeza e manutença o de todos equipamentos e componentes. Cabeamento todo 
refeito. 

Capacidade do servidor ampliada. Agora, e  3 vezes maior, para comportar volume maior de 
dados e melhor velocidade de tra fego. 

 Refrigeraça o ampliada na sala do servidor, ate  em raza o da maior demanda do sistema com a 
utilizaça o intensa nas atividades remotas. 
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A 
 prestaça o de serviços a  comunidade e  
um dos pontos fortes da Faculdade 
Piaget, quer em seu campus, quer por 
meio das atividades externas por meio 

de seus alunos e docentes. Clí nica da Sau de, 
Nu cleo de Apoio Fiscal (NAF) a  Receita Federal, 
Farma cia Universita ria e Centro de Treinamento 
de Gina stica Artí stica sa o espaços nas quais a 
populaça o encontra atendimento.  
A estrutura do campus tambe m esta  a  
disposiça o, durante todo o ano, para eventos 
diversos, sempre gratuitos, promovidos por 
parceiros da instituiça o em prol da comunidade 
ou realizados pela pro pria Faculdade Piaget.  
Em 2020, seguindo-se protocolos de sau de e 
segurança, aço es e serviços presenciais foram 
desenvolvidos quando permitidos pelas 
autoridades governamentais e sanita rias. Mas 
recursos digitais tambe m foram utilizados para a 
continuidade do atendimento e da oferta de 

atividades de extensa o ao pu blico. Nesta e nas 
pro ximas pa ginas, confira um pouco desse 
universo de portas abertas a  comunidade! 
 
PROGRAMA PÓS-COVID  
Pensando no universo de pacientes que tiveram 
Covid-19 e ainda precisam de cuidados, e nem 
sempre contam com recursos e plano de sau de, a 
Faculdade Piaget implantou em 2020 o 
Programa de Reabilitaça o Fisioterape utica para 
Pacientes Po s-Covid-19, com atendimento 
totalmente gratuito, na Clí nica da Sau de, 
instalada no campus.  
O atendimento ambulatorial e  realizado pelos 
estagia rios do u ltimo ano do curso de 
Fisioterapia, sob a supervisa o dos fisioterapeutas 
professores, seguindo todos os protocolos de 
segurança recomendados pelas autoridades de 
sau de nacionais e internacionais neste perí odo 
de pandemia.       

EXTENSÃO 

Portas sempre abertas à  
serviço da comunidade 

Programa Pós-Covid oferecido pela Clínica da Saúde da Piaget foi destaque em telejornal local 



 

 17 

SELO DE RESPONSABILIDADE  
SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR 
 
Em 2020, a Faculdade Piaget conquistou, pelo 
quarto ano consecutivo, reconhecimento como 
organizaça o socialmente responsa vel, que faz a 
diferença na educaça o superior e na comunidade 
onde esta  inserida. Isso porque a Piaget recebeu 
o "Selo Instituiça o Socialmente Responsa vel - 
2020-2021", conferido pela Associaça o 
Brasileira de Mantenedoras de Ensino 
Superior (ABMES).  
A conquista foi resultado de aço es 
realizadas antes do perí odo de 
quarentena, e o consequente isolamento 
social, assim como atividades por meio 
remoto, e ainda iniciativas na retomada 
gradual, como programa de Hortas Verticais 
e tratamento po s-Covid-19. 
 

 
 
 

HORTAS VERTICAIS COMUNITÁRIAS 
 
Trata-se de projeto desenvolvido pelos 
estagia rios do curso de Pedagogia e que consiste 
em hortas verticais para serem trabalhadas com 
os alunos e familiares das escolas do municí pio.  
No projeto piloto, realizado na Escola Municipal 
Albano Costa, foram entregues kits de jardinagem 
desenvolvidos pelos estudantes de Pedagogia, 
para que os pais e as crianças trabalhassem com 
os conteu dos pedago gicos e ao mesmo tempo 
pudessem desenvolver suas hortas verticais para 
complementaça o alimentar. Ter uma horta em 
casa traz va rios benefí cios, como hortaliças 
frescas sempre a  disposiça o e sem produtos 
quí micos, alimentaça o sauda vel para todos e 
contribuiça o para com o meio ambiente. 

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

* Vale destacar que a Piaget mante m parceria 
com a Prefeitura  de Suzano, conforme o 

estipulado no contrato de concessa o de uso do 
terreno, que preve  a atribuiça o de 4% das 

matrí culas do semestre revertidos em bolsas de 
estudo integrais e gratuitas. Em 2020 tivemos 

um total 36 bolsistas. 

* Programas como FIES (governo federal) e 
Escola da Famí lia (governo estadual) foram 

mantidos no decorrer de 2020.  

* Ciente das dificuldades financeiras 
encontradas pelos candidatos que almejam 

o ensino superior e em raza o das 
dificuldades de acesso aos programas 
pu blicos de financiamento, a instituiça o 
possui o Plano de Parcelamento Piaget 

(PPP) para seus alunos. 

* E diante do impacto da pandemia na renda 

dos alunos, a faculdade, ale m de flexibilizar 
as datas de pagamento das mensalidades, 
criou o PPP emergencial no primeiro 
semestre de 2020. Essa modalidade 

proporcionou aos alunos a permace ncia nos 
estudos com um valor mensal acessí vel de 
forma emergencial e desburocratizada. 
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CONFIRA AQUI UM  
RESUMO DE MAIS 

ATIVIDADES COM À 
COMUNIDADE EM 2020: 

 
06/01 - Quatro estudantes de Educaça o Fí sica 
da Piaget foram escolhidos para atuarem no 
programa Super Fe rias do Sesi, voltado para 
crianças e jovens, que participam de atividades 
esportivas, culturais, ale m de jogos e 
brincadeiras.  
 
08/03 - Estudantes de Este tica e Cosme tica, 
Farma cia e Nutriça o realizaram aça o volunta ria 
na corrida do 32° BPM, com SPA das ma os, 
avaliaça o nutricional, orientaça o sobre 
hidrataça o, aferiça o de pressa o e distribuiça o de 
informes sobre coronaví rus. 

13/03 – Nos perí odos da manha  e da noite, o 
curso de Direito realizou evento especial, no 
audito rio do campus, em comemoraça o do Dia 
da Mulher com palestras para a comunidade 
estudantil, mas tambe m abertas ao pu blico 
externo. 
 
01 a 05/06 – A VII Semana Cientí fica da 
Faculdade Piaget aconteceu em formato digital 
e foi aberta ao pu blico interno e tambe m 
comunidade externa. Contou com atividades 
programadas por diversos cursos da 
instituiça o.  

31/08 - Teve programaça o especial para a 
comemoraça o do Dia do Nutricionista, em 31 
de agosto! O curso de Nutriça o elaborou uma 
programaça o especial, com presenças ao vivo 
na plataforma digital, para alunos e quem mais 
quisesse participar. 

* Evento e fotos antes da pandemia 
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01/09 - Bate-papo com ex-alunos e palestras, 
tudo no formato virtual, comemoraram o Dia do 
Profissional de Educaça o Fí sica. As atividades 
foram voltadas a  comunidade acade mica, mas 
tambe m a ex-alunos, formados e atuantes na 
a rea. 

22 e 23/09 – Aconteceu o II Congresso Jurí dico 
do Curso de Direito da Faculdade Piaget, no 
formato digital, com o debate de temas 
relevantes e contempora neos em palestras com 
especialistas da a rea, para o pu blico estudantil 
e comunidade externa. 
 
22 a 25/09 - Semana do Administrador e do 
Contador, tradicional, neste ano tambe m foi no 
formato virtual, com atividades diversas, de 
palestras a oficinas, para os estudantes desses 
dois cursos e demais pessoas interessadas nos 
temas contemplados pela programaça o 
elaborada pela coordenaça o. O evento reuniu 
profissionais de destaque nas a reas, que 

passaram conhecimentos e incentivo aos 
estudantes da Faculdade Piaget. 
 

30/09 - Turma de Fisioterapia realizou 
atividade pra tica de Sau de Coletiva, em aula 
ao ar livre, em frente ao campus, com a 
participaça o das pessoas da comunidade, 
convidadas a participar de sessa o de 
alongamento e outras pra ticas. 
 
01/10 – A Faculdade Piaget mais uma vez 
aderiu ao movimento Outubro Rosa, de 
conscientizaça o sobre a prevença o ao ca ncer 
de mama, com iluminaça o especial do 
campus na cor rosa, como forma de 
despertar a atença o da comunidade para a 
causa. Holofotes e o totem na entrada 
principal do campus seguiram a cor sí mbolo 
deste movimento que e  mundial. 
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14/10 - “Atuaça o do Centro de Recuperaça o e Educaça o Nutricional (CREN)" foi o tema de palestra 
para alunos de graduaça o e estudantes cursos te cnicos das a reas de Nutriça o, Sau de e Educaça o. 
Aconteceu no formato digital. 
 
23/10 - Educaça o, parcerias e projetos foram alguns dos assuntos abordados em encontro da 
diretora acade mica da Piaget, Poliana Lima, o coordenador de Pedagogia, A lvaro Picanço Ju nior, e o 
secreta rio municipal de Educaça o, Leandro Bassini.  
 
29/10 – Com todas as normas de segurança e cuidados, neste ano tambe m aconteceu a 
confraternizaça o de Dia das Crianças na Clí nica da Sau de, com a turma do esta gio de Fisioterapia, na 
especialidade de pediatria, com os pequenos pacientes! 

03 a 06/11 – Semana das Engenharias 
ofereceu, de forma remota, palestras e 
atividades para alunos, interessados em 
estudar nessa a rea, vestibulandos, 
profissionais ja  na ativa e demais 
interessados, que discutiram temas 
relevantes para a profissa o. 

 
06/11 – Estudantes da Escola Estadual 
"Prof. Raul Brasil" participaram de roda de 
conversa virtual com a coordenadores dos 
cursos de enfermagem, Nutriça o e 
Engenharia Ambiental, como incentivo a  
continuidade dos estudos e escolha da 
carreira. 
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19/11 – O curso de Farma cia deu iní cio a mais um 
serviço a  comunidade por meio da Farma cia 
Universita ria: o descarte de medicamentos 
vencidos, em local apropriado, no espaço da 
Farma cia, no pro prio campus da faculdade.  

10 a 16/12 - VIII Semana Cientí fica Internacional 
Piaget contou com atividades dos cursos, no 
formato virtual, com a participaça o tambe m da 
comunidade externa. A programaça o incluiu o 
encontro de Egressos e a Mostra de Pra ticas 
Exitosas. 

15/12 – Aconteceu o lançamento do livro 
"Perspectivas Para Atuaça o Profissional em 
Educaça o Fí sica: Ingresso em uma carreira de 
sucesso, que tem o professor Bruno Allan, do 
curso de Educaça o Fí sica, como organizador.  
 
15/12 - A Piaget participou do 6º Congresso 
Internacional de Logí stica e Operaço es, 
promovido pelo Instituto Federal de 
Educaça o, Cie ncia e Tecnologia de Sa o Paulo 
(IFSP), com docentes representando a 
instituiça o em paine is e debates. 

16 e 18/12 - Crianças atendidas na Clí nica da 
Sau de ganharam festinha de Natal e tambe m 
presentes, tudo seguindo os protocolos de 
segurança. Papai Noel compareceu de forma 
virtual para deixar sua mensagem.  
 
17/12 – O curso de Enfermagem da Piaget 
promoveu bate-papo sobre a Enfermagem na 
Doaça o de O rga os, para comunidade interna e 
externa. A atividade, com tema de grande 
releva ncia, foi realizada de forma virtual. 
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O 
 campus da 
Faculdade Piaget 
passou por 
transformaço es 

importantes durante o 
perí odo em que as aulas 
aconteciam de forma remota 
em raza o da suspensa o das 
atividades presenciais diante 
da pandemia de Covid. 
Investimentos foram 
realizados na melhoria da 
comunicaça o visual e 
institucional da marca, com a 
instalaça o de um totem 
vertical iluminado com o 
logotipo da Piaget, na 
entrada da faculdade, ao 

Reforço na comunicação 

visual e na segurança 
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lado do ponto de o nibus, para 
ampliar a sinalizaça o de acesso ao 
campus. Na entrada, o portal 
tambe m foi totalmente remodelado, 
com melhoria da infraestrutura da 
guarita onde ficam as cancelas e, 
com isso, houve reforço no controle 
de acesso dos estudantes e veí culos, 
para maior segurança e conforto de 
todos. Vale destacar que a 
Faculdade Piaget tambe m e  
responsa vel pela manutença o do 
ponto de o nibus instalado na 
entrada do campus, a chamada 
“Parada Piaget”, com identificaça o 
visual e iluminaça o, que, a  noite, 
proporciona mais segurança para os 
estudantes que utilizam o 
transporte coletivo. 
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Quadra 

Poliesportiva: 

conquista de 

todos 

N 
o segundo semestre de 2020, a 
Faculdade Piaget acelerou as obras de 
construça o da quadra poliesportiva, 
reivindicaça o da comunidade 

estudantil e da CPA e que se tornou realidade no 
iní cio de 2021. A quadra funcionara  como 
laborato rio de pra ticas esportivas e beneficiara  
na o apenas o curso de Educaça o Fí sica, mas 
tambe m os demais cursos que necessitarem 

realizar atividades pra ticas ao ar livre neste 
espaço.. Nas imagens da pa gina ao lado, veja o 
antes, o durante e o depois das obras. 
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UNIVERSO PIAGET 

Internacionalização em tempos de 
pandemia traz novas experiências 

para o universo acadêmico 

O 
 ano de 2020 reforçou ainda mais a 
inserça o da Faculdade Piaget como 
instituiça o internacional. Em janeiro, 
antes da pandemia e, portanto, das 

restriço es impostas ao mundo todo, estudantes 
de Nutriça o vivenciaram novas experie ncias na 
a rea de formaça o durante estadia em Portugal 
por meio do Programa de Mobilidade 
Internacional.  
Com a pandemia, e as atividades migradas para o 
formato digital, a faculdade manteve contato 
ainda mais estreito com instituiço es de outros 
paí ses de Lí ngua Portuguesa, que integram o 
Universo Piaget, que proporcionaram troca de 
informaço es na o somente com relaça o aos 
desafios no combate ao coronaví rus e 
adaptaço es realizadas mundo afora, como 
tambe m atividades enriquecedoras, mesmo que 
distantes. 
Um exemplo foi a participaça o da comunidade 
acade mica da Piaget de Suzano, em maio, da 
videoconfere ncia em comemoraça o ao Dia 
Mundial da Lí ngua Portuguesa realizada pela 
Escola Superior de Educaça o de Almada, do 
Instituto Piaget de Portugal. Na ocasia o, ocorreu 
a Mesa-Redonda Virtual “Horizontes da Lí ngua 
Portuguesa: entre variaça o e educaça o”. 
Tambe m em maio de 2020, o coordenador do 
curso de Enfermagem da Faculdade Piaget de 
Suzano, professor Luiz Fernando Messias, 
representou a Enfermagem do Brasil em evento 
organizado pelo Instituto Piaget de Portugal em 
homenagem ao Dia Internacional da 
Enfermagem e do Enfermeiro. “Enfermeiros: 
uma voz para liderar – Enfermagem para a Sau de 
no Mundo” foi o tema do encontro virtual, que 
tambe m po de ser acompanhado por docentes e 
estudantes da Piaget.  
O curso de Enfermagem da faculdade suzanense 
recebeu convite para participar com uma 
mensagem especial, por meio de um ví deo, 
apresentado na abertura do evento. O professor 
Luiz Fernando Messias relatou, no ví deo, a luta 

da Enfermagem no Brasil pela valorizaça o da 
categoria, e, principalmente, o maior desafio dos 
profissionais da a rea no momento, que e  a 
pandemia de Covid-19. O encontro virtual foi 
organizado pelas Escolas Superiores de Sau de 
Jean Piaget de Vila Nova de Gaia, Viseu e Silves, 

Semana Científica Internacional realizada em 2020 de forma 
virtual: sem fronteiras para o conhecimento 

Coordenador Luiz Fernando Messias representou o curso de 
Enfermagem da Faculdade Piaget em evento internacional 
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todas do Instituto Piaget. A abertura teve uma 
mensagem especial tambe m da presidente da 
UniPiaget Brasil, mantenedora da Piaget de 
Suzano, Lucia Marques Pereira, que e  diretora 
da Escola Superior de Sau de Jean Piaget de 
Viseu. 
O ensino ale m-fronteiras da Piaget tambe m 
proporcionou aos estudantes de Suzano a 
realizaça o ine dita, em 2020, da Semana 
Cientí fica Internacional, com palestrantes 

nacionais e do Exterior, nas atividades 
programadas pelos cursos da instituiça o. Na 
abertura, convidados debateram "Desafios do 
Ensino Superior em tempos de pandemia - 
Brasil e Portugal", com a presença virtual de 
Lucia Marques Pereira (presidente da Unipiaget 
Brasil, mantenedora da Piaget de Suzano) e 
Marcus Rodrigues (diretor-geral da Faculdade 
Piaget), com mediaça o da profa. Poliana Lima 

(diretora acade mica da Faculdade Piaget). 

Estudantes de Nutrição da Faculdade Piaget em Viseu: experiência 
internacional no currículo  (*viagem e fotos antes da pandemia) 
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