
Comissão Própria de Avaliação

CPA
Levantamento de soluções propostas pela IES a partir dos 
resultados da Avaliação Institucional da CPA – Comissão 

Própria de Avaliação do exercício de 2013.

Caros alunos, professores e colaboradores. 
Já podemos sentir os primeiros resultados das ações propostas pela FAINAM. Elas procuram responder 
aos anseios de todos, no sentido de que a instituição consiga caminhar alinhada a sua Missão e Visão. 
Acompanhe abaixo nossas vitórias:

1ª.) Todos os banheiros destinados aos alunos estão passando por reformas e a colocação de novos 
dispensers de papel e sabonete líquido. A estrutura também esta sendo modificada, com a construção 
de áreas de recuo nas portas de entrada. Os banheiros do térreo estão sendo adaptados, com 
acessibilidade para deficientes; 

2ª.) As áreas úteis do térreo também estão passando por reformas, com a colocação de revestimento 
nas paredes dos corredores. Esse projeto também vai ser estendido para os andares superiores, com 
prazo de conclusão até dezembro de 2014; 

3º.) Foi colocado um novo bebedouro no térreo, perfazendo 7 unidades: dois por andares superiores e 
três no térreo; 

4º.) O laboratório I de informática foi atualizado, com a compra de monitores LCD. Esse projeto de 
atualização vai se estender para os demais com previsão de finalização até dezembro de 2014; 

5º.) Foi realizada a compra e instalação de projetores e computadores para todas as salas do andar térro 
e 70% do primeiro andar. Agora, mais de 80% dos cursos superiores contam com computador e 100% 
deles com projetor na sala de aula;;

6º.) A sala de pós graduação teve suas cadeiras trocadas por modelos almofadados e foi instalado 
equipamento de ar condicionado; 

7º.) Para a melhoria do acesso ao site da instituição, o mesmo foi dividido em FAINAM e CIAM. Isso faz 
com que o aluno consiga maior facilidade e velocidade nos acessos; 

Outras ações estão por vir e a CPA esta comprometida em acompanhar todos os passos da instituição 
para caminharmos, juntos, em direção ao sucesso!
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