
 

 

 

 

 

CPA e as melhorias na FPP 

Em 2016 e no início de 2017, a FPP implantou diversas melhorias na 

infraestrutura da Faculdade, procurando visar o bem estar dos estudantes, 

docentes, colaboradores e egressos. 

As melhorias, sugeridas e destacadas pela Comissão de Avaliação 

Própria (CPA), são desenvolvidas a partir das avaliações institucionais e pelo 

feedback da comunidade acadêmica, visando sempre que a FPP seja um 

ambiente saudável e facilitador do processo de ensino-aprendizagem para 

todos. 

Confira abaixo as melhorias: 

SEGURANÇA 

- Acesso automatizado para veículos e pedestres; 

- Controle de acesso aos prédios da instituição através de cartões de 

identificação; 

- Ampliação e substituição das câmeras de monitoramento de todos os 

blocos e respectivos estacionamentos; 

- Aumento na equipe da segurança. 

INFRAESTRUTURA 

- Nova recepção, com sistema de senha, novos computadores all in one, 

respeitando os padrões de acessibilidade; 

- Todas as salas de aula estão nos padrões de conforto térmico, 

iluminação e climatização; 

- Nova Sala dos Professores e Sala dos Coordenadores, com gabinetes 

de trabalho e sala de reuniões. 

TECNOLOGIA 

- Implantação do Moodle Room: novo software de EAD; 

- Alunos terão acesso a Biblioteca A, biblioteca virtual; 

- Melhora da infraestrutura de data-center: maior capacidade de 

armazenamento de dados e maior velocidade da conexão da internet; 



 

 

 

 

 

- Wifi; 

SUSTENTABILIDADE 

- Troca das lixeiras das salas de aula para separação correta do lixo. 

- Elaboração do projeto para construção de um novo local de armazenamento 
de lixo, conforme sua classificação; 
 

BIBLIOTECA 

- Nova estrutura com aumento de 100m² de área, contando com salas 

de estudos; 

- Mais de 10 mil exemplares adquiridos, que podem ser encontrados nas 

seguintes categorias: artigos não publicados, CDs, dissertações, DVDs, livros, 

monografias de graduação, monografias de pós-graduação, periódicos, teses e 

trabalhos de graduação. 

 

ACESSIBILIDADE 

- Bloco 1 e 4 com plataformas elevadas e elevadores para circulação 

entre os andares; 

- Todos os blocos contam com banheiros com opções acessíveis; 

- Salas identificadas com placas em braile; 

- Pavimentação dos estacionamentos adequada e acessível, com piso 

tátil externo; 

- Auditório com espaço para pessoas com cadeiras de rodas e lugares 

reservados para grávidas, obesos e pessoas com pouca mobilidade motora. 

Todas essas mudanças e melhorias procuram proporcionar um ambiente 

mais saudável, confortável e que seja facilitador para que possamos trabalhar, 

aprender e crescer juntos. Um ótimo ano letivo para todos! 


