
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 2014.

Caros alunos, professores e colaboradores.

Já podemos notar mais 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 novas vitórias:

1ª.) O sistema wi-fi da instituição evolui de 8MB para 2 links de 120MB;;

2ª.) A plataforma Moodle foi ambientada em hospedagem externa dando mais velocidade e 
estabilidade ao sistema de aulas em EAD – FAINAM Virtual;

3º.) Agora a FAINAM conta com a presença de seguranças externos diariamente, para tornar a saída 
dos alunos do noturno ainda mais segura;

4º.) Os vestiários da quadra poliesportiva foram reformados, inclusive com a colocação de novos 
chuveiros com água quente;

5º.) Para a melhoria do acesso ao site da instituição, o mesmo foi totalmente reformulado para que o 
aluno consiga maior facilidade e velocidade nos acessos;

6º.) A biblioteca passou por reformas físicas e seu acervo vem sendo, constantemente, ampliado e 
atualizado para todos os cursos. Terminais de computador foram disponibilizados para facilitar as 
consultas dos alunos;

7º.) O laboratório de informática de acesso livre aos alunos conta com novas máquinas atualizadas;

8º.) Todos os banheiros destinados aos alunos passaram por reformas tendo sua estrutura  
modificada, com a construção de áreas de recuo nas portas de entrada. Os banheiros do térreo foram 
adaptados, com acessibilidade para deficientes;

9º.) As áreas úteis do térreo passaram por reformas, com a reformulação do espaço e acesso à 
secretaria e com a colocação de revestimento nas paredes dos corredores. Esse projeto também 
esta sendo estendido para os andares superiores.

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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