Faculdade Independente do Nordeste
Credenciada pela Portaria MEC 1.393, de 04/07/2001 publicada no D.O.U. de 09/07/2001.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – C.P.A.
Prezados discentes, docentes e funcionários,
Em decorrência do processo de auto-avaliação institucional de 2010, a Comissão Própria de
Avaliação- CPA aponta as ações de melhoria empreendidas pela Direção da FAINOR até o
momento (agosto/2011).
Realização do I Encontro de Planejamento Institucional onde cada colegiado de curso e setores da FAINOR
apresentaram os seus planos para o período de 2011-2015.
Seminário de Apresentação do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI para toda a comunidade
acadêmica.
Ampliação dos convênios com empresas visando maior interação entre a FAINOR e setor produtivo da
região.
Oferta de curso introdutório na Plataforma Moodle a fim de melhor qualificar os docentes.
Realização de investimentos visando implantação dos laboratórios de arquitetura, fisioterapia,automação,
robótica e elétrica.
Incentivos à capacitação de docentes e técnicos através de descontos especiais nos cursos de
especialização da instituição.
Convênio com a UFPB para melhorara a titulação de docentes e técnicos através do Mestrado Profissional
em Gestão de Organizações Aprendentes.
Aumento da participação de discentes na vida acadêmica através do Programa de Iniciação Científica;
oferta de cursos de nivelamento; monitoria e eventos promovidos pelo núcleo de extensão.
Melhorias na infra-estrutura das Coordenações de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão.
Novos cursos de pós-graduação ofertados segundo demanda identificada através de pesquisa de mercado.
Realização de 16 projetos de extensão no primeiro semestre de 2011 (seminários, palestras, cursos, ações
sociais, congresso etc).
Intensificação do serviço de psicologia institucional prestado pelo Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento
Humano-NADH.
Intensificação da divulgação de documentos institucionais através do portal.
Investimento para ampliação da rede sem fio de acesso à internet.
Reestruturação da rede elétrica em andamento.
Instalação de câmeras de segurança nos corredores.
Instalação de Data Show em parte das salas de aulas.
Mudança no sistema de consultas da biblioteca com treinamento para os usuários.
Novas aquisições de recursos bibliográficos no semestre 2011.1.
Destinação de recursos para pesquisa contemplando gastos com o pagamento de bolsas para 11
estudantes, remuneração de professores orientadores e compra de equipamentos necessários aos projetos
de pesquisa.
Reorganização administrativa com a criação da Gerência de Cursos, Gerência Acadêmica, Gerência de
Tecnologia da Informação, Ampliação do setor de Recursos Humanos e implantação da Ouvidoria.

Ressaltamos que a função da CPA é auxiliar a instituição a melhorar progressivamente o seu
desempenho, estimulando o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados. No entanto,
isso só é possível com participação de todos ao responder, de forma consciente e imparcial, ao
questionário distribuído pela Comissão.
Obrigada a todos,
Professora Rosana Brito Santos
Coordenadora da CPA
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