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A educação superior que norteia a Faculdade PIAGET consiste numa proposta explícita 
na sua missão de oferecer à comunidade cursos superiores, com base nos mais elevados 
princípios éticos e de construção do conhecimento, e de formar profissionais e cidadãos 
capazes de intervir de maneira responsável e ética na realidade e no contexto no qual 
atuam, atendendo aos anseios da sociedade.

Dessa forma, a Associação UniPIAGET/Brasil, entidade Mantenedora da Faculdade PIAGET,
prioriza a produção do conhecimento e a formação de recursos humanos voltados para
o desenvolvimento sustentável da região, tendo em conta de que a popularização do
conhecimento técnico e científico é necessária para o exercício da cidadania no século XXI.

A realidade do atual sistema de ensino exige estratégias de caráter inovador, criativo e 
eficiente com resultados a curto prazo, na preparação de profissionais com qualificações 
específicas e inovadoras para as exigências atuais da sociedade, realidade para a qual a 
Associação UniPIAGET/Brasil está preparada para intervir.

A nossa experiência na formação superior e de pesquisa há 35 anos encontra-se 
fortemente marcada pela valorização da transdisciplinaridade, pela valorização dos 
saberes das ciências humanas e por um entendimento plural do mundo e na defesa de um 
desenvolvimento sustentável. 

Nossa meta é investir em uma formação da mais alta qualidade.

Temos a consciência de que o caminho para a construção de uma sociedade mais justa 
passa, impreterivelmente, pela valorização da educação no processo de formação integral 
do homem.

Esperamos por você!
Venha fazer parte do universo PIAGET!

LUCIA MARQUES PEREIRA
Presidente 
UniPIAGET/Brasil
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A Faculdade PIAGET completará, no início de 2015, seu segundo ano de atividades em Suzano. O que 
antes era um sonho, depois projeto, se tornou realidade para o Instituto PIAGET, que instalou o campus 
no município, e para a população, que passou a ter uma instituição de ensino superior de qualidade 
na sua cidade e região.

Ao longo de 35 anos, o Instituto PIAGET tem pautado sua atuação com foco na formação educacional, 
técnica e humanista de cidadãos aptos a conquistar as melhores oportunidades no mercado de 
trabalho, além de colaborar com o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde 
mantém suas unidades. Hoje a instituição está presente em seis países — Portugal, Angola, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Brasil.

A Faculdade PIAGET, apresentada neste manual, é a mais nova instituição dentro desse conglomerado 
educacional internacional — o que chamamos, com propriedade, de “Universo PIAGET”. E agora você 
também pode fazer parte dele!

Às vésperas de mais um vestibular, abrimos as portas novamente para recebê-lo com o que podemos 
lhe oferecer de melhor: sete cursos de graduação nas áreas de Saúde, Exatas e Humanas; única 
instituição de ensino superior da Região do Alto Tietê credenciada com nota máxima pelo Ministério da 
Educação (MEC); corpo docente com 85% de mestres e doutores; instalações modernas; laboratórios 
com equipamentos de ponta; rede wireless em todos os prédios; acessibilidade e localização de fácil 
acesso com transporte público na porta da faculdade a cada 20 minutos, com ponto de ônibus coberto 
e iluminado; estacionamento interno para alunos; entre outros.

Porém, nossa preocupação sempre foi oferecer esse Universo PIAGET a todos. Por isso, buscamos
também mecanismos para auxiliar aqueles que almejam uma vida melhor a partir da conquista do tão
sonhado diploma: Financiamento Estudantil (Fies) sem necessidade de fiador, bolsas integrais e agora
também o Programa Escola da Família, entre outras facilidades.

Reafirmamos aqui o nosso compromisso com a inovação, o conhecimento e a confiança — o tripé da 
formação que pretendemos proporcionar a você. Para isso, estamos prontos para acolhê-lo. Neste 
semestre inauguramos 4 laboratórios, readequamos os espaços da lanchonete e biblioteca, enfim 
preparamos tudo para que você possa desfrutar do melhor em sua nova trajetória, o Ensino Superior. 

No começo de nossa história em Suzano, tínhamos muitos sonhos e um campus com três belos prédios 
(os primeiros de outros que ainda virão), mas faltava-lhes alma. Com a vinda dos primeiros alunos, a 
Faculdade PIAGET tomou forma e ganhou vida.

Hoje a nossa realidade mudou. Crescemos e o nosso campus pulsa. Iniciamos novas turmas e 
colocamos todos os cursos em funcionamento. Podemos ver nos olhos dos estudantes, professores e 
colaboradores que valeu a pena todo o esforço e a espera por esse momento. 

Quer transformar seu sonho em realidade também? Venha fazer parte do Universo PIAGET!

PROF. DR. MARCUS VINICIUS HERBST RODRIGUES
Diretor-geral da Faculdade PIAGET - Campus Suzano
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A possibilidade de consolidação do projeto de criação da Faculdade PIAGET, mantida 

pela Associação UniPIAGET/Brasil, foi possível após o contrato de concessão de área 

pública para “implantação e desenvolvimento de instituição de ensino superior” entre a 

Prefeitura Municipal de Suzano, como concedente, e o Instituto PIAGET – Cooperativa para 

o Desenvolvimento Humano, Integral e Ecológico, C.R.L., estabelecido em Lisboa, Portugal, 

como concessionária. 

Na sequência, foi criada em maio de 2008 uma associação sem fins lucrativos e de natureza 

privada, denominada Associação UniPIAGET/ Brasil, que tem como associado fundador o 

Instituto PIAGET. Este, criado em 1979, apresenta como principais objetivos proporcionar 

um ensino de qualidade, criar conhecimento e difundir valores humanos fundamentais, 

preparar os alunos para um desempenho adequado das suas atividades profissionais e 

contribuir para a sua indispensável formação pessoal e intelectual”. 

Na continuação desse propósito, e procurando privilegiar a criatividade e a inovação, o 

Instituto PIAGET tem reinvestido todos os excedentes na melhoria e no aperfeiçoamento 

constantes do projeto educativo, cumprindo o rigoroso Estatuto do Ensino Superior 

Particular e Cooperativo. Neste está latente uma filosofia de matriz antropológica, cultural e 

filantrópica, inspirada nos valores primordiais de um humanismo integral, criativo e inovador. 

Para mais informações sobre o Instituto PIAGET e todos os seus campi universitários, 

consulte nosso site www.ipiaget.org. 

Angola

Cabo Verde

Moçambique

Guiné-Bissau

Portugal

Brasil
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MANTIDA MANTENEDORA

O cronograma de implementação e desenvolvimento para o período de vigência do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade PIAGET (2013-2018) está de acordo 

com o projeto de expansão das instalações físicas e de recuperação ambiental, prevendo 

diferentes fases de concretização. Assim, é de interesse da instituição crescer a sua vertente 

física e também adotar uma estratégia ativa no campo pedagógico, procurando abranger 

novas áreas de conhecimento e oferecer um leque de escolhas para os futuros alunos. 

A Faculdade pretende oferecer aos alunos diferentes oportunidades de escolha, permitindo 

maior realização pessoal. Os cursos apresentados pela Instituição darão respostas ao que 

espera tanto a população local como a regional.

O Instituto PIAGET foi fundado em Portugal em 1979.

A Faculdade Piaget dispõe de uma área total de 165.781,05 m² para a sua implantação. 

Constituem área construída para os dois primeiros anos de funcionamento da Faculdade 

os edifícios 5, 7 e 9, que atenderão aos cursos de Engenharia Ambiental, Administração, 

Ciências Contábeis, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e licenciatura em Educação Física, nos 

períodos manhã e noite, totalizando 1.000 vagas anuais.
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Av. Senador Roberto Simonsen, 972,
Jardim Imperador - Suzano - SP

CEP: 08673-270
Telefax: (11) 4746-7090

www.facpiaget.com.br
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A INSTITUIÇÃO
ATUALMENTE A FACULDADE PIAGET CONTA COM:

»  estacionamento interno para  
alunos com seguro;

»  ponto de ônibus coberto e  
iluminado na porta da faculdade  
com transporte público a  
cada 20 minutos:

»  ampla biblioteca com acervo  
de mais de 4,5 mil livros;

» salas de estudo em grupo;
» estações para estudo individual;
» secretaria acadêmica;
» auditório multimídia;
» sala multiúso;
» 32 salas de aula;
»  acesso à internet em todos os  

prédios (rede wireless);
» 3 laboratórios de Informática;
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» laboratório de Anatomia;
» laboratório de Fisioterapia;
» laboratório de Cinesioterapia;
» laboratório de Nutrição;
»  laboratório de Fenômenos  

de Transporte;
» laboratório de Desenho Técnico;
» laboratório de Microbiologia;
» laboratório de Química;
» laboratório de Física;
» laboratório de Biologia Celular;
» laboratório de Bioquímica;
» laboratório de Farmacognosia;
» laboratório de Análise Instrumental;
»  equipamentos para videoprojeção (datashow);
»  lanchonete com espaço de convivência  

para os alunos.
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Titulação: 
licenciado

Turno de funcionamento: 
matutino e noturno

Portaria de Autorização: 
nº. 481 de 29 de novembro  
de 2011 - D.O.U. 30/11/2011

Duração: 
3 anos

Número de vagas anuais:
120 M e 120 N = 240

Carga horária:
2.880 horas

CURSOS DE GRADUAÇÃO 

CIêNCIAS DA SAúDE

> EDUCAÇÃO FÍSICA

OBJETIVOS DO CURSO

MERCADO DE TRABALHO

LOCAL DE FUNCIONAMENTO

HORÁRIOS DE AULA

Formar licenciados em Educação Física – Motricidade Humana, aptos a atuar no processo da formação 
de alunos inseridos nos diferentes níveis do Ensino Básico (Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio). Além da formação humanista característica da PIAGET, os alunos estarão capacitados 
a ministrar aulas de Educação Física em instituições de ensino público e particular, orientando-os em 
direção ao exercício da cidadania ativa, ecológica, crítica, participativa e autônoma.

O licenciado em Educação Física – Motricidade Humana terá formação humanista, crítica e reflexiva, 
que o credenciará a atuar em instituições de Ensino Básico (Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio) da rede pública ou privada. Sua principal atividade será a de planejar, implementar e 
avaliar o processo de ensino e aprendizagem de alunos nas aulas de Educação Física escolar.

Os cursos funcionarão nas instalações da Faculdade PIAGET.
Local: Av. Mogi das Cruzes, 1.001 – Portaria 2
Jardim Imperador – Suzano – SP – CEP 08673-010

De segunda a sexta-feira.
» Matutino: das 8h às 11h30
» Noturno: das 19h às 22h30
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Titulação: 
bacharel

Turno de funcionamento: 
matutino e noturno

Portaria de Autorização: 
nº. 481 de 29 de novembro  
de 2011 - D.O.U. 30/11/2011

Duração: 
5 anos

Número de vagas anuais:
60 M e 60 N = 120

Carga horária:
4.240 horas

CURSOS DE GRADUAÇÃO 

CIêNCIAS DA SAúDE

> FARMÁCIA

OBJETIVOS DO CURSO

MERCADO DE TRABALHO

LOCAL DE FUNCIONAMENTO

HORÁRIOS DE AULA

Formar farmacêuticos generalistas com conhecimentos humanos, críticos e reflexivos para atuar em 
todos os níveis, com base nos princípios éticos, com rigor científico e intelectual e na compreensão da 
realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação à transformação da realidade 
em benefício da sociedade. Além da formação humanista característica da PIAGET, os alunos terão à 
disposição ampla estrutura laboratorial com modernos equipamentos, que os permitirá vivenciar na 
prática os conteúdos teóricos aprendidos em sala de aula.

O profissional de Farmácia poderá atuar na área de cosmética e de alimentos, em farmácias públicas, 
privadas e hospitalares (de manipulação, homeopática e drogarias), em indústrias farmacêuticas, 
laboratórios de análises clínicas e toxicológicos, hospitais, distribuidora de medicamentos, instituições 
de ensino superior e de pesquisa, na prestação de serviços públicos federal, estadual e municipal e 
órgãos de fiscalização e vigilância sanitária.

Os cursos funcionarão nas instalações da PIAGET.
Local: Av. Mogi das Cruzes, 1.001 – Portaria 2
Jardim Imperador – Suzano – SP – CEP 08673-010

De segunda a sexta-feira.
» Matutino: das 8h às 11h30
» Noturno: das 19h às 22h30
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Titulação: 
bacharel

Turno de funcionamento: 
matutino e noturno

Portaria de Autorização: 
nº. 481 de 29 de novembro  
de 2011 - D.O.U. 30/11/2011

Duração: 
5 anos

Número de vagas anuais:
60 M e 60 N = 120

Carga horária:
4.000 horas

CURSOS DE GRADUAÇÃO 

CIêNCIAS DA SAúDE

> FISIOTERAPIA

OBJETIVOS DO CURSO

MERCADO DE TRABALHO

LOCAL DE FUNCIONAMENTO

HORÁRIOS DE AULA

Formar fisioterapeutas generalistas aptos a atuar no processo da reabilitação de forma preventiva 
e curativa nos diversos níveis e modalidades da fisioterapia. Serão capazes também de promover 
o ensino, a pesquisa e a extensão acadêmica. Os alunos contarão com uma formação humanista 
característica da PIAGET, que fornecerá subsídios orientando-os em direção ao exercício da cidadania 
ativa, ecológica, crítica, participativa e autônoma.

O fisioterapeuta poderá atuar no setor público e/ou privado, de forma autônoma ou celetista, nos 
diversos campos de trabalho, como clínicas, hospitais, empresas, clubes esportivos, academias, 
instituições de atendimento ao portador de deficiência física e/ou mental, saúde pública, docência 
e/ou pesquisa. Poderá trabalhar nas áreas musculoesquelética, cardiorrespiratória, neurofuncional, 
pediátrica, dermatofuncional, uroginecológica, laboral, saúde da mulher, esportiva, oncológica, entre 
outras, independentemente de outros profissionais de saúde ou em atividades conjuntas, integrando 
equipes multiprofissionais.

Os cursos funcionarão nas instalações da Faculdade PIAGET.
Local: Av. Mogi das Cruzes, 1.001 – Portaria 2
Jardim Imperador – Suzano – SP – CEP 08673-010

De segunda a sexta-feira.
» Matutino: das 8h às 11h30
» Noturno: das 19h às 22h30

12



13

Titulação: 
bacharel

Turno de funcionamento: 
matutino e noturno

Portaria de Autorização: 
nº. 481 de 29 de novembro  
de 2011 - D.O.U. 30/11/2011

Duração: 
4 anos

Número de vagas anuais:
50 M e 50 N = 100

Carga horária:
3.440 horas

CURSOS DE GRADUAÇÃO 

CIêNCIAS DA SAúDE

> NUTRIÇÃO

OBJETIVOS DO CURSO

MERCADO DE TRABALHO

LOCAL DE FUNCIONAMENTO

HORÁRIOS DE AULA

Formar profissionais na área da Nutrição com conhecimentos científicos, humanos, críticos e 
reflexivos, para atuar visando à segurança alimentar e à atenção dietética em todas as áreas do 
conhecimento em que a alimentação e a nutrição se apresentem fundamentais para a promoção, a 
manutenção e a recuperação da saúde. Trabalhar em prol da prevenção de doenças de indivíduos ou 
grupos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, com base nos princípios éticos, com rigor 
científico e intelectual e na compreensão da realidade social, política, econômica e cultural.

O profissional de Nutrição poderá atuar em diversos setores, como alimentação coletiva, nutrição 
clínica, saúde pública, esportivo, marketing em alimentação e nutrição, na prestação de serviços 
públicos a órgãos de fiscalização e da vigilância sanitária, na assessoria técnico-científica de comissões 
multidisciplinares na área da saúde, e na investigação e pesquisa na área de alimentação e nutrição.

Os cursos funcionarão nas instalações da PIAGET.
Local: Av. Mogi das Cruzes, 1.001 – Portaria 2
Jardim Imperador – Suzano – SP – CEP 08673-010

De segunda a sexta-feira.
» Matutino: das 8h às 11h30
» Noturno: das 19h às 22h30
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Titulação: 
bacharel

Turno de funcionamento: 
matutino e noturno

Portaria de Autorização: 
nº. 481 de 29 de novembro  
de 2011 - D.O.U. 30/11/2011

Duração: 
5 anos

Número de vagas anuais:
60 M e 60 N = 120

Carga horária:
4.000 horas

CURSOS DE GRADUAÇÃO 

CIêNCIAS ExATAS E TECNOLóGICAS

> ENGENHARIA AMBIENTAL

OBJETIVOS DO CURSO

MERCADO DE TRABALHO

LOCAL DE FUNCIONAMENTO

HORÁRIOS DE AULA

Formar profissionais que atendam às necessidades do mercado de trabalho, desenvolvendo 
conhecimentos aprofundados dos processos naturais e antrópicos que causam impacto no meio 
ambiente, propondo e/ou executando soluções técnicas sobre quaisquer necessidades ambientais 
ou coordenando equipes multidisciplinares encarregadas de solucionar problemas e de planejar o 
aproveitamento econômico de áreas (regiões) dentro de pressupostos ambientalmente equilibrados. 
Também estarão aptos a aprofundar o estudo que incluem o tratamento de resíduos, o cálculo de emissões 
na atmosfera, a hidráulica ambiental e os recursos hídricos; e a avaliar os impactos ambientais; conhecer 
as implicações ecológicas resultantes dos impactos antropogênicos — desde os aspectos geotécnicos 
aos biológicos, passando pela monitorização adequada dos ecossistemas e respectivas comunidades 
— e da modelação das alterações resultantes das atividades humanas. Ainda saberão desenvolver uma 
visão integrada dos problemas ambientais de modo a integrar os aspectos tecnológicos, ecológicos e 
socioeconômicos que lhe são inerentes. Contarão também com uma formação humanista característica 
da PIAGET, o que facilitará na criação do conhecimento e na difusão dos valores humanos.

O engenheiro ambiental poderá atuar em empresas públicas e privadas, entidades e órgãos de 
administração direta e indireta e nas atividades destinadas a atender demandas ambientais nas mais 
diversas áreas, como de energia, recuperação do solo, água e ar, armazenamento e reciclagem de 
resíduos poluentes, usinas termoelétricas, indústrias de base (química e petroquímica, de mineração, 
siderurgia e de papel e celulose), obras de infraestrutura (rodovias e ferrovias), estudos de impacto 
ambiental, auditoria e ecogestão.

Os cursos funcionarão nas instalações da Faculdade PIAGET. 
Local: Av. Mogi das Cruzes, 1.001 – Portaria 2 
Jardim Imperador – Suzano – SP – CEP 08673-010

De segunda a sexta-feira.  
» Matutino: das 8h às 11h30 
» Noturno: das 19h às 22h30
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Titulação: 
bacharel

Turno de funcionamento: 
matutino e noturno

Portaria de Autorização: 
nº. 481 de 29 de novembro  
de 2011 - D.O.U. 30/11/2011

Duração: 
4 anos

Número de vagas anuais:
60 M e 120 N = 180

Carga horária:
3.280 horas

CURSOS DE GRADUAÇÃO 

CIêNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

> CIêNCIAS CONTÁBEIS

OBJETIVOS DO CURSO

MERCADO DE TRABALHO

LOCAL DE FUNCIONAMENTO

HORÁRIOS DE AULA

Além da formação humanista característica da PIAGET, o curso visa formar profissionais aptos a 
exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, incluindo noções de 
atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, 
que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo ou 
institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à 
prestação de contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também informações para a tomada 
de decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania.

O contador poderá atuar em escritórios de assessoria contábil, como contador ou funcionário em 
serviços contábeis ou assemelhados em empresas industriais, comerciais ou de serviços, privadas 
ou públicas, em instituições financeiras, autarquias e órgãos públicos e instituições de ensino; como 
auditor externo em empresas de auditoria e auxiliando a justiça como perito contábil, árbitro ou 
mediador. Assessoria e consultoria como autônomo em empresas em geral são outras oportunidades. 
Poderá trabalhar em instituições financeiras, pois estará habilitado tanto ao exercício de funções 
contábeis quanto à análise de crédito e à análise de investimentos, além de funções inerentes a 
custos e controle.

Os cursos funcionarão nas instalações da Faculdade PIAGET.
Local: Av. Mogi das Cruzes, 1.001 – Portaria 2
Jardim Imperador – Suzano – SP – CEP 08673-010

De segunda a sexta-feira.
» Matutino: das 8h às 11h30
» Noturno: das 19h às 22h30
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Titulação: 
bacharel

Turno de funcionamento: 
matutino e noturno

Portaria de Autorização: 
nº. 481 de 29 de novembro  
de 2011 - D.O.U. 30/11/2011

Duração: 
4 anos

Número de vagas anuais:
60 M e 60 N = 120

Carga horária:
3.320 horas

CIêNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

> ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVOS DO CURSO

MERCADO DE TRABALHO

LOCAL DE FUNCIONAMENTO

HORÁRIOS DE AULA

Formar profissionais habilitados para acompanhar e antever as mudanças, alcançar resultados e 
propor soluções inovadoras nos mais diversos tipos de organizações. Além da formação humanista 
característica da PIAGET, o curso tem ainda por missão desenvolver um conjunto de competências 
técnicas e humanas com foco em sustentabilidade dentro e fora das organizações, fazendo o 
profissional atuar como agente das transformações necessárias à sociedade.

O administrador poderá atuar em funções administrativas ou como gestor/executivo em organizações 
públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. Como empreendedor, o administrador pode gerir 
negócios próprios (indústria, comércio ou atividades de prestação de serviços) ou ainda trabalhar 
como consultor especializado em assuntos relacionados à gestão organizacional. Nas organizações 
poderá atuar nas seguintes áreas: planejamento, finanças, marketing, produção, operações, logística, 
pessoas e serviços. Além disso, o profissional vocacionado para pesquisa poderá fazer carreira em 
instituições educacionais e centros de pesquisas.

Os cursos funcionarão nas instalações da Faculdade PIAGET.
Local: Av. Mogi das Cruzes, 1.001 – Portaria 2
Jardim Imperador – Suzano – SP – CEP 08673-010

De segunda a sexta-feira.
» Matutino: das 8h às 11h30
» Noturno: das 19h às 22h30

CURSOS DE GRADUAÇÃO 
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O ingresso aos cursos superiores da Faculdade PIAGET para o semestre letivo de 2015/1 se dará por 
meio de uma prova de redação e destina-se a candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equivalente.

Candidatos que prestaram Enem a partir de 2009 (inclusive) poderão ser dispensados de realizar 
a Prova de Redação. Para isso, deverão se inscrever no Vestibular 2015/1 e, no dia da prova, 
entregar uma cópia do Boletim Individual de Notas do Enem (versão oficial retirada via internet: 
http://www.inep.gov.br).

A nota da redação do Enem será equivalente à nota de redação de ingresso na Faculdade PIAGET.

O objetivo da Prova de Redação não é apenas avaliar a capacidade do candidato em escrever sobre 
determinado tema ou o simples conhecimento de regras gramaticais.

O candidato deverá ser capaz de relacionar termos ou segmentos na construção do texto; demonstrar 
capacidade de se expressar por escrito, mostrando seu conhecimento e domínio sobre a língua padrão 
e a norma culta, sem perder de vista as necessidades de adequação da linguagem ao texto produzido;
relacionar de forma pertinente com a realidade do país em que vive e com o mundo e revelar coerência 
e reflexão crítica. 

O candidato deverá também ser capaz de desenvolver uma reflexão escrita sobre um tema de ordem 
política, social ou cultural.  

A Prova de Redação terá a duração máxima de 2h (duas horas) e deverá ser desenvolvida em no 
mínimo 20 (vinte) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas.

A Prova de Redação terá um valor máximo de 100 pontos. Os candidatos serão classificados por ordem 
decrescente do total dos pontos obtidos. Em caso de empate, o critério de desempate será a idade, ou 
seja, terá prioridade o candidato de maior idade cronológica.

A nota mínima para aprovação na Prova de Redação será de 30 pontos. O candidato que obtiver 
pontuação inferior a 30 pontos (trinta pontos) será automaticamente desclassificado.

O candidato deverá chegar com 30 (trinta) minutos de antecedência antes da hora do início da prova.
Em nenhuma hipótese haverá pedido de revisão da Prova de Redação.

PROVA DE REDAÇÃO
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>> Será fornecido o tema para redação no dia da prova.

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO

CRITÉRIOS PARA ANULAÇÃO DO TExTO (NOTA ZERO):

OBSERVAÇÃO 

O candidato redigirá seu texto: 

» utilizando lápis apenas no rascunho;

» utilizando somente caneta azul ou preta na folha definitiva; 

» evitando rasuras na folha definitiva; 

» obedecendo as margens da folha; 

» redigindo, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas.

» texto escrito a lápis;

» tema abordado diferente da proposta sugerida;

» texto de um único parágrafo; 

» texto ilegível; 

» número de linhas menor que o mínimo exigido.

Ultrapassar o número de linhas exigido implicará na perda dos pontos.

18



19

O Vestibular 2015/1 da PIAGET acontecerá em fases. Caso na 1ª fase não sejam preenchidas 
as vagas ofertadas, serão abertas outras fases para as vagas remanescentes*.

INSCRIÇÕES
Secretaria da Faculdade PIAGET, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h.
Av. Mogi das Cruzes, 1.001 – Jardim Imperador - CEP 08673-010 - Suzano - SP ou pelo site  
www.facpiaget.com.br.
Os candidatos que optarem por utilizar a nota de redação do Enem deverão assinalar essa opção no 
ato da inscrição no campo específico do formulário.

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
» cédula de identidade e CPF.
No impedimento do candidato, a inscrição poderá ser realizada por terceiros.

VALOR DA TAxA
R$ 20 (vinte reais).
A taxa de inscrição deverá ser paga no próprio site ou via boleto em qualquer agência bancária ou
nas casas lotéricas. Só será considerado inscrito o candidato que efetuar o pagamento da taxa.

1ª FASE
O período de inscrição será de 22 de setembro a 31 de outubro de 2014 (on-line e presencial).

PROVA
Dia 1º de novembro de 2014 (sábado), início às 9h e término às 11h, nas instalações da Faculdade PIAGET.
No dia da Prova de Redação, o candidato deverá apresentar:
a) carteira de identidade original;
b) comprovante do pagamento da taxa de inscrição.

DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS
Dia 3 de novembro de 2014 no site www.faculdadepiaget.com.br e no saguão da secretaria da Faculdade 
PIAGET.

MATRÍCULA
Será efetuada na Faculdade PIAGET de 3 a 14 de novembro de 2014, das 8h30 às 20h.
Mais detalhes sobre a matrícula consulte a página 21.

* DEMAIS FASES: caso haja vagas remanescentes nos diferentes cursos e períodos, estas serão 
preenchidas por meio de novos processos seletivos, com períodos de inscrição, datas de prova e 
matrículas a serem definidos pela Coordenação do Processo Seletivo.
Os novos processos seletivos, caso ocorram, seguirão os mesmos procedimentos das fases anteriores. 
O calendário das demais fases será disponibilizado por meio eletrônico nos canais de comunicação 
disponíveis da Faculdade PIAGET (website e Facebook).
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O preenchimento das vagas de cada curso obedecerá aos critérios 
descritos abaixo.

SELETIVO
Concorrem à classificação os candidatos que alcançarem 30 pontos ou mais na Prova de 
Redação.

CLASSIFICATóRIO
Os candidatos são classificados na ordem decrescente até o limite das vagas autorizadas 
para cada curso.

NA HIPóTESE DE EMPATE NA úLTIMA COLOCAÇÃO, NO PREENCHIMENTO DA úLTIMA VAGA 
DE QUALQUER UM DOS CURSOS, TERÁ PRIORIDADE O CANDIDATO DE MAIOR IDADE 
CRONOLóGICA.

É DESCLASSIFICADO O CANDIDATO QUE:
» não comparecer à prova;
» obtiver resultado nulo (zero) na redação;
» não alcançar o mínimo de 30 pontos na Prova de Redação;
» desrespeitar as normas de realização da prova;
» não apresentar documento oficial com foto.

DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS
As listas com a relação dos candidatos classificados no Vestibular 2015/1 serão 
disponibilizadas por meio do site institucional www.facpiaget.com.br e afixadas no saguão 
do prédio da secretaria da faculdade.

A classificação no Vestibular 2015/1 é válida somente para o semestre letivo para o qual 
a prova foi realizada. É vedado, portanto, o trancamento de matrícula, permitido o seu 
cancelamento. A divulgação da classificação não significa matrícula automática.
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DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA:
»   certificado / histórico de conclusão do Ensino Médio ou equivalente 

(original e duas cópias);
» cédula de identidade (original e duas cópias);
» título de eleitor (original e duas cópias);
»  comprovante de alistamento militar e/ou dispensa  

(somente para o sexo masculino) (original e duas cópias);
» certidão de nascimento / casamento (original e duas cópias);
» CPF (original e duas cópias);
» 1 foto 3 x 4;
» comprovante de residência (original e uma cópia).

A MATRÍCULA Só SERÁ CONCLUÍDA E VALIDADA:
» pelo pagamento do valor da primeira parcela da semestralidade;
»   pela assinatura do requerimento de matrícula. 

ou
» pela aprovação e assinatura do contrato do FIES na entidade bancária.

OBS.: o candidato menor de 18 anos deverá, na matrícula, estar acompanhado
pelo seu responsável legal munido de cédula de identidade e CPF.
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A Faculdade PIAGET, preocupada com a inclusão social e a possibilidade de 

oferecer acesso à educação superior para todos, criou programas próprios, 

além de aderir a diversos programas de incentivo, permitindo que você faça 

o curso independentemente de sua condição financeira. Na PIAGET é assim: 

você só não estuda se não quiser. Conheça os vários programas que facilitarão  

seu ingresso na PIAGET.

A Faculdade PIAGET mantém um programa 
destinado à população suzanense: 4% das 
vagas preenchidas em cada vestibular serão 
revertidas em bolsas gratuitas para estudantes 
da cidade. Para concorrer é necessário ser 
morador de Suzano há pelo menos 2 anos, ter 
sido aprovado no vestibular 2015/1 e estar 
matriculado no curso que pretende pleitear a 
bolsa. Uma comissão julgadora — composta 
por membros da Secretaria Municipal de 
Educação da Prefeitura de Suzano, do Conselho 
Municipal de Educação e da Faculdade PIAGET 
— será responsável pela atribuição das bolsas, 
cujo critério será o de menor renda familiar  
per capita.
* Contrato de Concessão 400/2007 celebrado 
entre o Instituto PIAGET e a Prefeitura Municipal 
de Suzano.

A Faculdade PIAGET oferecerá a todos os matriculados no 1º semestre de 2015 uma 
bolsa parcial de 45%, para todos os cursos e períodos, durante todo o curso. A Bolsa 
será concedida no ato da matrícula. A manutenção da bolsa dependerá do desempenho 
acadêmico de cada aluno durante o curso.

BOLSAS FACPIAGET INTEGRAL (100% GRATUITA)*

BOLSA FACPIAGET PARCIAL (45% DE DESCONTO)

PROGRAMA DE BOLSAS FACPIAGET
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O FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES, 

programa do Ministério da Educação, é destinado a 

financiar a graduação na educação superior de alunos 

matriculados em instituições não gratuitas. 

A Faculdade PIAGET aderiu ao programa para dar 

apoio a quem precisa arcar com os custos da formação 

superior. O estudante é escolhido com base em 

critérios socioeconômicos e deve optar por um dos 

sete cursos oferecidos pela faculdade.
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VANTAGENS

» Financiamento de até 100% das mensalidades. 

» Durante todo o curso e 18 meses após a conclusão, você só paga R$ 50 a cada 3 meses. 

» Juros muito baixos: 0,28% ao mês (3,4% ao ano). 

» Você só começa a pagar o financiamento 18 meses após a conclusão do curso. 

» Tem até 3 vezes a duração do curso para pagar. 

» Alunos da PIAGET não precisam apresentar fiador para obter o Financiamento Estudantil 

- FIES, pois a faculdade aderiu ao FGEDUC - Fundo Garantidor de Operações de Crédito 

Educativo, mais um benefício para você. Com o FGEDUC, os estudantes matriculados 

com renda mensal familiar de até 1 salário-mínimo e meio poderão aderir ao FIES sem a 

necessidade de apresentar um fiador.

Na PIAGET, o FIES é ILIMITADO, SEM FIADOR e com a 

MATRÍCULA INCLUSA.



>> DIFERENCIAIS DO FIES NA PIAGET
Na PIAGET o FIES é ilimitado. Isso quer dizer que todos que optam por ele, desde que 
preencham os critérios definidos pelo programa, poderão contratá-lo. Você faz sua 
matrícula imediatamente após aderir ao programa FIES na própria PIAGET, sem pagar nada. 

Para mais informações, acesse http://sisfiesportal.mec.gov.br/.

Para aderir ao Financiamento Estudantil, você deverá comparecer à Secretaria da Faculdade 
PIAGET e trazer cópia simples e original dos seus documentos e de todos que compõem 
seu grupo familiar:
• RG;
• CPF;
• comprovante de rendimento;
• comprovante de residência;
•   comprovante da participação no Enem somente se você concluiu o Ensino Médio de 2010 

em diante.

IMPORTANTE: na PIAGET é possível efetuar a matrícula, via Fies, sem nenhum 
pagamento imediato. Nós, da PIAGET, temos uma equipe especializada à disposição  
para lhe ajudar em todos os passos no cadastro no Fies.

A PIAGET também participa do Programa Escola da Família, 
iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, na qual os 
estudantes matriculados poderão se inscrever para concorrer 
à bolsa universidade. Dessa forma, poderão frequentar 
o curso escolhido sem pagar nada para a PIAGET. Em 
contrapartida, irão atuar como educadores universitários em 
uma escola participante do Programa Escola da Família, que 
abre as unidades escolares aos sábados e domingos para a 
comunidade. O interessado deverá ter sido aprovado no 
Vestibular 2015/1  e estar matriculado no curso que pretende 
pleitear a bolsa.

Para mais informações, acesse: http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br.

 PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA (BOLSA UNIVERSIDADE)
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» A Faculdade PIAGET se reserva ao direito de não iniciar turmas no curso em que não 
se matricularem, pelo menos, 25 alunos. Nessa hipótese, aos candidatos fica garantida a 
restituição integral do valor pago ou a opção de se matricularem em outro curso, desde 
que haja vaga remanescente. Caso o candidato pretenda ingressar num curso de valor mais 
elevado, deverá quitar a diferença e, no caso contrário, a mesma será restituída. 

» O candidato portador de necessidades especiais deverá contatar a Comissão de Ingresso 
do Vestibular, no ato de sua inscrição, para ser providenciado o suporte adequado. E a 
inscrição deverá ser realizada até 3 dias antes do encerramento da mesma.

» Em função do projeto pedagógico e da organização didático-pedagógica de cada curso, 
algumas aulas, estágios e atividades complementares poderão ser oferecidos em horários 
diferenciados do convencional e também aos sábados.
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INFORMAÇÕES: 11 4746-7090
Facebook.com/FacPIAGET

Avenida Mogi das Cruzes, 1.001 
 Jardim Imperador • CEP 08673-270 • Suzano-SP

www.faculdadepiaget.com.br

c a m p u s  s u z a n o

Conheça um pouCo mais sobre a piaget,
presente em 3 Continentes e 6 paÍses.

Brasil

Cabo Verde

Portugal

Guiné-Bissau
Angola

Moçambique


