Resultados da CPA 2013

Você pediu a IESO realizou:










Troca de todas as máquinas do laboratório 2 de Informática;
Reestruturação da rede Wi-fi,
Aquisição de livros para a Biblioteca;
Treinamentos para Técnico-Administrativos;
Confraternização de toda a equipe de docente e corpo Técnico-Administrativo;
Vestibular Solidário;
Multa Solidária;
Dia D;
Torneio de Futebol.

Resultados da CPA 2014

Você pediu a IESO realizou:






A IESO dispõe de dois laboratórios de informática, para uso em aulas ou para uso
individual dos alunos;
Melhoria e ampliação da rede Wi-Fi em todo o ambiente de convívio comum da IESO,
que tem por objetivo levar a tecnologia ao alcance de todos;
Espaço do colaborador, frigobar, micro-ondas, cafeteira, mesas e cadeiras;
Estacionamento para atender a comunidade acadêmica, incluindo as vagas específicas
para idosos e PNE;
Sistema de catraca para controle do fluxo de pessoas na IES, de forma que melhora as
condições de segurança dos que trabalham e estudam na IESO.

Ações de Responsabilidade Social Acompanhadas pela CPA:




Caminhada pela Paz;
Vestibular Solidário - Doação de Alimentos para entidades carentes;
Projeto do dia das crianças.

Resultados da CPA 2015/2016

Você pediu a IESO realizou:








Melhoria e ampliação da rede Wi-Fi em todo o ambiente de convívio comum da IESO,
que tem por objetivo levar a tecnologia ao alcance de todos;
Estacionamento para atender a comunidade acadêmica, incluindo as vagas específicas
para idosos e PNE;
Melhoramento no sistema de catraca para controle do fluxo de pessoas na IES, de
forma que melhora as condições de segurança dos que trabalham e estudam na IESO;
Piso Tátil;
Placas em Braile;
Apoio Psicopedagógico;
Novos cursos;





Trocas das máquinas nos Laboratórios de Informática;
Criação da Biblioteca Virtual;
Ampliação das Empresas Conveniadas;

Ações de Responsabilidade Social Acompanhadas pela CPA:




Caminhada do Dia do Contador;
Vestibular Solidário - Doação de Alimentos para entidades carentes;
Projeto do dia das crianças.

