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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI - da Faculdade de Direito 

de Varginha – FADIVA - visa orientar as ações e dinâmicas da IES no período de 2021 a 

2025. Os fundamentos legais estão na Lei nº 10.861/2004, no Decreto nº 5773/2006 e na 

Portaria do MEC nº 40/2007 republicada no DOU de 29/ 12/2010. O PDI 

 

"é  um  documento que  identifica a  Instituição de ensino  Superior (IES), no  que 
diz  respeito à sua  filosofia de  trabalho, à  Missão que se propõe, e às  diretrizes 
pedagógicas  que  orientam suas ações, à estrutura organizacional e às 
atividades acadêmicas  que desenvolvem e/ou que  pretendem  desenvolver” 
(MEC, 2009). 

 

Espera-se que este PDI seja capaz de municiar toda a comunidade acadêmica da 

FADIVA, de princípios e informações que possam integrar pensamentos e ações em 

torno de metas e objetivos comuns, que resultem na concretude das ações em prol de 

um contínuo desenvolver do conhecimento e da melhoria da qualidade de vida, não só 

da comunidade acadêmica, mas também, de toda a sociedade local e regional. 

Assim, este instrumento de planejamento de gestão é um mecanismo de garantia de 

padrão de qualidade e um compromisso que a FADIVA, pretende assumir nesse próximo 

quinquênio. 

 

1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1 - Breve Histórico e características da Instituição 

 

 A criação de uma Faculdade de Direito constituía uma antiga aspiração da 

comunidade varginhense. Desde a segunda década do século passado, Varginha, pelas 

suas lideranças, começou a preocupar-se com a implantação de estabelecimentos de 

ensino superior que viessem evitar a necessidade de deslocamento de sua juventude 

universitária para os grandes centros e que, ao mesmo tempo, abrissem perspectivas de 

continuidade de estudos para secundaristas desprovidos de recursos para matricular-se 

em outras localidades. 
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 Desde 1963, sob a liderança dos Juízes da Comarca e de advogados de Varginha 

e da região, iniciou-se um esforço conjunto mais objetivo para a fundação da Faculdade 

de Direito. Foi criada a Fundação Educacional de Varginha, com instituidores da própria 

cidade, que vieram a fazer doações para a consecução do objetivo. 

 Assegurado o suporte financeiro para o empreendimento, deu-se entrada com o 

pedido de autorização junto ao Conselho Federal de Educação que deferiu 

favoravelmente através do Decreto nº. 57.932, de 09 de março de 1966. 

 As aulas foram iniciadas em 15 de março de 1966, com a matrícula inicial de 126 

alunos. Funcionando, nos primeiros anos, em prédios cedidos ou alugados, a Faculdade, 

antes de formada a primeira turma, contou com a sua sede própria concluída, edificada 

em bairro central da cidade. 

 A FADIVA - Faculdade de Direito de Varginha - teve o início de funcionamento do 

curso de Direito em 15 de março de 1966, autorizado através do decreto nº. 57.932, de 

9 de março de 1966. O curso de Direito da Faculdade de Direito de Varginha obteve seu 

reconhecimento através do Decreto nº. 68.179, de 8 de fevereiro de 1971. A Faculdade 

de Direito de Varginha tem, desde a sua fundação, servido não só a comunidade 

varginhense, como também toda a região, recebendo alunos de aproximadamente 50 

cidades sul-mineiras. 

   

1.2 - A Missão Institucional da FADIVA             

 

 A MISSÃO da FADIVA é “promover o desenvolvimento humano e social através 

da difusão de conhecimentos, da formação ética, da competência profissional e da 

responsabilidade social”. 

 Para realizar sua missão, a FADIVA tem a VISÃO de: “formar profissionais das 

carreiras jurídicas que atuem na sociedade com competência técnico-jurídico, senso 

ético-profissional e responsabilidade social”. 

  Considerando sua missão e visão, a FADIVA, como instituição educacional, se 

orienta a promover a educação, entendendo-a como processo de apreensão do 

conhecimento e de desenvolvimento de habilidades transformadoras das relações 
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sociais, a partir de princípios humanísticos, éticos, de justiça e norteadores dos direitos 

humanos.  

 Desta forma, para a FADIVA, a escola é o lugar onde se cultiva a reflexão, o 

aprofundamento e se descobre o sentido do estudo. A reflexão é canalizada, 

simultaneamente, para a interioridade e para a sociedade, para os valores essenciais da 

convivência humana. Assim, o educando vai, gradativamente, se identificando como 

pessoa, como cidadão, enxergando no outro essa mesma realidade.   

 A proposta da FADIVA é, então, um compromisso com a cidadania, com a 

excelência na educação, considerando o homem como pessoa inserida na realidade 

histórica, como seu sujeito e objeto, dotado de liberdade e direito à educação, para sua 

realização integral. 

 

1.3 - Objetivos e Metas Gerais da Instituição 

 

 Os objetivos da FADIVA são: 

I – formar profissionais e especialistas diplomados em nível superior para o exercício das 

atividades relacionadas com o Direito; 

II – promover pesquisas e atividades de extensão que produzam e difundam 

conhecimentos em função das necessidades da maioria da população; 

III – colaborar na formação contínua dos cidadãos por ela diplomados; 

IV – incentivar o trabalho de investigação científica, visando ao desenvolvimento da 

ciência, da tecnologia, da criação e difusão da cultura; 

VI – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar 

a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VII – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; 

 A Faculdade de Direito de Varginha tem como metas gerais: 

I – Manter-se como instituição de excelência no ensino; 
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II – Manter o compromisso com o ensino de qualidade, formando profissionais capazes, 

com formação humanística e técnico jurídica; 

III – Atuar no processo de desenvolvimento da comunidade para melhorar a qualidade 

de vida da população regional com vistas à diminuição das diferenças sociais, 

fortalecendo a solidariedade e a justiça social; 

IV – Melhorar a qualificação do corpo docente e técnico administrativo estimulando-os na 

busca constante do aperfeiçoamento e atualização; 

V – Adequar condições de infraestrutura e na ampliação de seus espaços e instalações 

 

1.3.1 - Metas Específicas da Instituição 

 

 Em consonância com a missão, com os objetivos e metas gerais estabelecidas, a 

FADIVA estabeleceu metas específicas, que deverão ser implantadas durante a vigência 

deste PDI. 

 

a)  Metas Pedagógicas 

 

META 2021 2022 2023 2024 2025 

Supervisionar e acompanhar de forma sistêmica 
a implementação das metas e ações previstas 
neste PDI. 

X X X X X 

Monitorar e alcançar patamares superiores dos 
indicadores de qualidade do curso 

X X X X X 

Diminuir o número de vagas ociosas X X X X X 

Estimular a capacitação e titulação de seus 
docentes, em nível de mestrado e/ou doutorado. 

X X X X X 

Fomentar a interação entre a Faculdade e 
outros setores da sociedade, bem como outros 
grupos sociais. 

X X X X X 

Incentivar a produção com qualidade que 
permita a publicação em periódicos indexados e 
com Qualis A1, A2, B1 e B2 e, 
consequentemente, o aumento de grupos de 
pesquisa. 

X X X X X 

Elaborar novos projetos de cursos de Pós-
Graduação e de Extensão. 

X X X X X 
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Rever a Regulamentação da mobilidade 
estudantil  

 X    

Revisão do Projeto Pedagógico do Curso de 
Direito 

X    X 

Revisão do Regimento Interno  X    

Incentivar o Programa de Iniciação Científica 
incentivando a colaboração dos professores. 

X X X X X 

Estimular a produção científica dos docentes. X X X X X 

Ajustar os instrumentos e as ações da CPA de 
forma contínua. 

X X X X X 

Elaborar anualmente os relatórios de avaliação 
institucional. 

X X X X X 

Favorecer a capacitação dos profissionais da IES X X X X X 

Rever constantemente os convênios e parcerias 
tecno-científicas e culturais. 

X X X X X 

Renovar convênios de estágio considerados 
importantes 

X X X X X 

Empenhar esforços para implantar intercâmbio 
internacional. 

X X X X X 

Potencializar projetos e eventos de 
Responsabilidade Social. 

 X X X X 

Realização de Congressos de Iniciação Científica X X X X X 

Realização da Semana Jurídica X X X X X 

Implantar a oferta de até 40% da Carga Horária a 
Distância 

 X    

Implantar mais um curso de graduação    X X 

Rever, a partir das orientações do MEC, a 
modalidade de oferta dos cursos de graduação e 
pós-graduação, considerando o contexto da 
pandemia. 

X X    

Efetivação da ouvidoria X     

Implantar projetos/ações voltados para a 
melhoria da qualidade de vida dos discentes, 
com ênfase em promoção e prevenção em 
saúde. 

X X X X X 

Implantação de políticas de valorização do 
patrimônio Humano Organizacional 

X X X X X 

Mapear, modernizar e otimizar os processos 
administrativos e acadêmicos 

X X X X X 

Credenciamento da IES para a oferta de cursos 
na modalidade a distância  

 X X X  

Criação da Equipe Multidisciplinar  X    
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Criação do Centro de Educação a Distância  X    

Autorização do Curso de Tecnologia em 
Criminologia na modalidade EaD 

  X X  

Tabela I – Diretrizes Pedagógicas 

 

b) Metas de infraestrutura 

 

META 2021 2022 2023 2024 2025 

Atualizar o Laudo do Corpo de Bombeiros  X X   

Atualização da infraestrutura computacional e 

de softwares 
 X  X  

Atualização e manutenção do servidor X  X   

Atualização e manutenção de internet de fibra 

óptica e  wifi 
X X X X X 

Atualização e manutenção do sistema TOTVS: 

secretaria, tesouraria, biblioteca, processo 

seletivo, protocolos, matrícula e rematrícula 

online 

X X X X X 

Atualização e manutenção do Projeto técnico 

de Proteção contra incêndio e pânico 
X X X X X 

Aquisição de novos uniformes para todo corpo 

tecnico administrativo da IES 
 X  X  

Manutenção dos jardins X X X X X 

Manutenção dos locais de coleta seletiva   X X X 

Manutenção da pintura em todo o prédio da 

IES 
   X  

Manutenção da sala para CPA X X X X X 

Atualização e manutenção do mobiliário da IES X X X X X 

Atualização e manutenção dos teclados e 

outros materiais em Braile 
X X X X X 

Atualização e manutenção do acervo da 

biblioteca 
X X X X X 
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Aquisição de acervo jurídico digital para a 

biblioteca 
X     

Atualização do acervo jurídico digital  X X X X 

Manutenção da sala para Acervo Acadêmico X X X X X 

Manutenção da cantina dos colaboradores X X X X X 

Manutenção do sistema de ventilação para as 

salas de aulas e departamentos 
X X X X X 

Manutenção dos telhados   X   

Aprimorar ações para a segurança pessoal, 

patrimonial 
X X X X X 

Atualização do Projeto Acessibilidade Portador 

de Deficiência visual 
  X  X 

Aperfeiçoar o processo de gestão de TI com 

um planejamento bianual, alinhado ao PDI 
 X  X  

Criação do Banheiro Familiar/Fraldário    x   

Tabela II– Diretrizes no âmbito da infraestrutura 

 

1.4 - Área de Atuação Acadêmica 

 

 A FADIVA atua nos níveis de formação acadêmica no âmbito da Graduação e Pós-

Graduação. 

 

a)  Da Graduação 

  

A FADIVA é uma faculdade isolada, que oferece o curso de Graduação em Direito. 

O Curso de Direito da FADIVA, está fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de Direito através da Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 

2018 do MEC. 

 O Curso de Direito da FADIVA, materializa-se em uma sólida formação geral, 

humanística e axiológica, aliada à postura reflexiva e de “visão crítica que fomente a 

capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao 

exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da 
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cidadania”, conforme estabelecido na Resolução CNE/CES n.º05/2018, novo documento 

base de fundamentação do referido curso, que veio a substituir as já revogadas a 

Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, a Resolução CNE/CES nº 3, de 

14 de julho de 2017. 

 O objetivo principal do Curso de Direito da FADIVA, é formar profissionais de visão 

transcendente aos aspectos técnicos de sua profissão, capazes de aplicar o Direito, mas 

também de criticá-lo e fornecer meios para a sua alteração. Nesse sentido, o Curso de 

Direito torna-se um lugar de reflexão e instrumentação para a transformação social.  

 Para alcançar esse objetivo, necessário se faz que o processo ensino-

aprendizagem se desenvolva a partir de sólida formação que possibilite aliar 

conhecimentos teórico-críticos, técnicos e a prática constante da extensão. Estes 

conhecimentos serão adquiridos a partir do estudo das disciplinas chamadas 

propedêuticas, ofertadas principalmente nos primeiros semestres do Curso de Direito, no 

denominado Eixo de Formação fundamental. Através da aquisição desses 

conhecimentos, o aluno estará apto a adentrar no estudo das disciplinas mais técnicas, 

uma vez que o aporte de conhecimentos teórico-críticos possibilitará que seu estudo 

supere a visão eminentemente dogmática do Direito e que se encontram presentes no 

Eixo de Formação Profissional.  

 As atividades de extensão serão propostas, ao longo do Curso de Direito, para 

completar a sua formação, como recurso de ensino, possibilitando, a um só tempo, que 

o aluno busque respostas para as grandes indagações que se apresentam na atualidade, 

sem deixar de interagir com a sociedade que o cerca. 

 A determinação de reestruturação curricular trazida pela Resolução do Conselho 

Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior n.º05, de 17/12/2018, impõe 

exame introspectivo das várias tendências hodiernas do Direito que se projetam ante as 

necessidades do dia-a-dia, e que são retratadas, dentre outras, nos Cursos de Pós-

Graduação, na exigência do mercado de trabalho e na multiplicidade do sistema jurídico 

dentro dos vários campos do conhecimento.  

 Vê-se, assim, a necessidade de implantação e obediência a um currículo que 

valorize a ecologia dos saberes nas palavras de Boaventura de Sousa Santos é a 

vivência de “um conjunto de práticas que promovem uma nova convivência ativa de 
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saberes no pressuposto de que todos eles, incluindo o saber científico, se podem 

enriquecer [...] implica uma vasta gama de valorizações, tanto de conhecimento 

científicos, como de outros conhecimentos práticos, considerados úteis, cuja partilha por 

pesquisadores, estudantes e grupos de cidadãos serve de base à criação de 

comunidades epistémicas mais amplas que convertem a universidade num espaço 

público de interconhecimento onde os cidadãos e os grupos sociais podem intervir sem 

ser exclusivamente na condição de aprendizes” 1. 

 

b) Da Pós-Graduação 

  

A Pós-Graduação lato sensu desenvolve cursos de especialização orientados aos 

profissionais com formação em nível superior, a fim de atender à necessidade de 

aperfeiçoamento dos sujeitos que estão no mundo do trabalho ou que desejem ampliar 

os conhecimentos adquiridos na sua formação acadêmica, promovendo o processo de 

interação entre qualidade de ensino, aperfeiçoamento profissional e produção científica.  

 Através da demanda sócio cultural da própria comunidade, originam-se os cursos 

de especialização, sendo que estão em consonância com a proposta do curso de 

graduação em Direito da FADIVA. A estrutura curricular dos cursos enquanto um corpo 

teórico-conceitual sistematizado aprofunda estudos sobre os diferentes campos do 

conhecimento no campo jurídico, sem deixar de considerar questões de natureza prática.  

 Os projetos de criação de mais cursos de Pós-Graduação lato Sensu na FADIVA 

será submetido à apreciação da Egrégia Congregação.  

 Ao se tratar da integração entre graduação e pós-graduação neste PDI, pretende-

se ressaltar mais uma vez a importância do ensino e da pesquisa para o curso de Direito 

da FADIVA.  Assim, a FADIVA, em cumprimento das políticas de seu PDI, vem ofertando 

de forma sistêmica cursos de Pós Graduação concentrado sua oferta nos temas mais 

relevantes e atualizados, de forma a possibilitar uma educação jurídica continuada aos 

seus egressos como também na comunidade acadêmica jurídica e aos profissionais da 

área interessados em potencializar sua atuação e aprofundar seus conhecimentos. 

 
1 SANTOS, Boaventura de Sousa. A universidade do século XXI. São Paulo: Cortez, 2004, p.75. 
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 O Corpo docente é qualificado e composto por Mestres e Doutores, inclusive 

contando em seus quadros com vários professores egressos da própria FADIVA. 

 Há também na Pós-Graduação uma política de descontos visando beneficiar e 

fomentar a participação dos egressos da FADIVA e servidores do TJMG, com que a 

FADIVA mantém convênio para possibilitar estágios e troca de conhecimento. São ainda 

disponibilizadas bolsas de estudos para egressos como ainda para profissionais da 

terceira idade, com o intuito de mais uma vez, cumprir seu papel de responsabilidade 

social. 

 

 

2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 

 

 O PPI tem seus fundamentos e princípios pedagógicos baseados na LDB e nas 

DCN’s emanadas pelo CNE, podendo citar como destaque os seguintes princípios: 

flexibilidade, interdisciplinaridade, da contextualização, da identidade, da diversidade e 

da autonomia. 

 Assim, construímos novas linhas de ação, que nortearam e nortearão até 2025 o 

percurso do curso em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão e as demais ações 

a atuações na seara educacional da FADIVA. Serão as grandes os desafios, mas, os 

caminhos estão traçados visando o alcance da missão, das metas e dos objetivos 

preconizados e perseguidos incessantemente pela FADIVA. 

 

2.1 - Da Inserção Regional 

  

A criação de uma Faculdade de Direito constituía uma antiga aspiração da 

comunidade varginhense e regional. Varginha, pelas suas lideranças, começou a 

preocupar-se, na década de 60 do século passado, com a implantação de 

estabelecimentos de ensino superior que evitassem a necessidade de deslocamento da 

juventude universitária da região para os grandes centros e que, ao mesmo tempo, 

abrissem perspectivas de continuidade de estudos para secundaristas desprovidos de 

recursos para matricular-se em localidades mais longínquas.  



17 
 

 Desde sua criação, tem sido alternativa importante na formação de profissionais 

da região. A região está permeada por realidades distintas, quais sejam: atividades 

agrícolas, como produção de café, leite, gado de corte e leiteiro, atividades industriais 

com perfil em diversos setores como mecânico, eletroeletrônico, confecções, calçados, 

alimentação, de peças automotivas, de plásticos em geral, dentre vários outros 

segmentos. Destaca-se ainda o perfil mercantil, visto a existência de um porto seco na 

cidade remete a um volume expressivo de importações e exportações. 

 Considerando-se, ainda, a proximidade com a questão da água, visto gozar a 

região de abundantes recursos hídricos, além das esferas afetas às estâncias 

hidrominerais, trata-se sem dúvida, de uma região promissora, mas que também padece 

de contraditórios e de desigualdades de oportunidade. 

 Assim percebe-se com grande clareza, que na região, a demanda por profissionais 

com formação jurídica se faz pertinente e necessária, visto que tais profissionais podem 

militar tanto na seara do desenvolvimento, como na diminuição das desigualdades deste 

cenário paradoxal, que poderão ser minimizadas. 

 Essas características da região sul do Estado de Minas Gerais, onde a FADIVA 

está inserida, sinalizam que a oferta do nosso curso de Direito é uma das respostas 

coerentes com o respectivo contexto apresentado, não só pelas exigências da tecnologia, 

mas é, principalmente, com a preocupação de sustentabilidade, do compromisso com a 

responsabilidade social e com a diminuição da exclusão e da desigualdade social. 

 

2.2 - Princípios filosóficos e técnicos-metodológicos gerais que norteiam as 

práticas acadêmicas 

  

A FADIVA tem como princípio basilar ir além da formação técnica, mas preocupar-

se também com a formação da pessoa como ser integral. Há um compromisso 

incontestável com a justiça e a inclusão social. Toda essa principiologia se percebe no 

planejamento e nas metas institucionais, visto serem construídas democraticamente. 

Dificilmente, se pode pensar em uma educação jurídica, sem considerar 

concomitantemente a formação humana, e que esta tenha como eixo norteador o 

princípio ético nas relações humanas. 
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 Assim, a formação humanística, a interdisciplinaridade, a formação autônoma e 

criativa, a interação entre ensino, pesquisa e extensão, previstas como diretrizes dessa 

Escola Superior correlacionam-se com as finalidades da Educação Superior expressas 

no art. 43 da nova LDB: “I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo”. 

 

2.3 - Organização Didático-pedagógica - Princípios 

  

Os princípios adotados pela FADIVA norteiam suas práticas acadêmicas. Dentre 

eles, citamos alguns:  

a) adoção de uma dinâmica curricular mais flexível para seu curso de forma a romper 

com a concepção de educação como simples fornecimento do maior volume possível de 

informações – modelo este que não capacita o aluno a participar da transformação social 

e tampouco a desenvolver um raciocínio reflexivo adequado aos desafios do mundo 

hodierno; 

b) valoração de disciplinas das áreas de ciências humanas, políticas e sociais de forma 

integrada com o intuito de propiciar uma formação ampla e humanística, autônoma e 

criativa, coadunando com os seus valores e princípios e se concretizando através de seus 

projetos sociais em sede de extensão; 

c) ênfase na interdisciplinaridade buscando formar profissionais com capacidade de 

análise e articulação de conceitos e interpretação crítica das disciplinas ofertadas, 

fomentando a habilidade do trabalho em equipe, da aprendizagem autônoma e dinâmica, 

além da qualificação para a vida, para o trabalho e para o desenvolvimento da cidadania;  

d) ênfase na interação entre ensino, investigação científica e extensão proporcionando 

um efetivo envolvimento entre o corpo docente e discente através de programas e 

projetos próprios e interdisciplinares e em conjunto com o núcleo de extensão, visando a 

reconstrução continuada da cidadania e da democracia enquanto conceitos abertos. 

 Neste processo, a orientação pautada nos valores éticos, nos Direitos Humanos, 

na Cidadania e na solidariedade, permitirá que se formem profissionais de excelência 

que possam fazer face aos desafios profissionais e humanos.  
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 Para vivenciar estes princípios e valores, a FADIVA procura cumprir sua missão 

da FADIVA, presente nos documentos oficiais2. É nessa perspectiva que se situa o seu 

curso de Direito. O pano de fundo é a concepção de educação entendida como processo 

de humanização e apreensão do conhecimento; de desenvolvimento de habilidades 

transformadoras das relações sociais. É um tipo de filosofia que favorece a condução3 do 

ser humano ao conhecimento e ao cultivo da própria identidade. É, por isso, que se pode 

dizer, com segurança, que uma nação só se desenvolve na proporção do respeito à 

individualidade de seus cidadãos.  

 Desta forma, o curso vê a educação como possibilidade de realizar uma 

transformação e reconstrução da sociedade. Como aponta Hugo Assmann (1998, p. 26)4, 

“a educação terá um papel determinante na criação da sensibilidade social necessária 

para reorientar a humanidade”. Para tanto, faz-se necessário, como o próprio autor 

sugere, ultrapassar os discursos críticos e desenvolver propostas que contemplem 

conjuntamente a melhoria pedagógica e o compromisso social sendo, portanto, a escola, 

um lócus de reflexão, críticas e de descobertas.  

 É indispensável, porém, canalizar a reflexão para a interioridade, para os valores 

essenciais, a fim de que, o educando, gradativamente, se identifique como pessoa e 

comece a enxergar no outro a mesma realidade e, assim, perceba e vivencie a 

subjetividade e alteridade, no tempo e no espaço, com dados objetivos do mundo material 

em que acontece sua vida.  

 A interioridade específica de cada um, que é inalienável e impenetrável à 

sociedade, tem que ser aperfeiçoada, pois só assim se garante o valor pessoal, individual 

e singular. E a educação propicia este aperfeiçoamento e desenvolve o espírito crítico e 

mais consciente da importância das singularidades no âmbito da coletividade.  

 É pensando assim, que o curso de Direito da FADIVA cultiva sua vocação de 

propiciar uma educação que possibilite ao educando o sentido de corresponsabilidade 

pela vida coletiva e pelos destinos da comunidade.  Essa vocação se traduz em 

compromisso com a educação de qualidade, em busca da excelência no curso, com a 

 
2 Cf. PDI e Regimento Interno da FADIVA. 
3 Aqui o termo “condução” é entendido no sentido etimológico da palavra grega agogé (condução), que 
inserida como sufixo de paidós (criança) dá origem ao substantivo pedagogia (condução da criança). 
4 ASSMAN, H. Reencantar a educação: rumo à sociedade aprendente. Petrópolis: Vozes, 1998. 
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estabilidade de seu corpo docente, fidelidade às diretrizes nacionais e profunda sintonia 

com a região do Sul de Minas Gerais, considerando o homem como pessoa inserida na 

realidade histórica, como sujeito dotado de liberdade, cidadão com direitos e deveres, 

corresponsável pelos destinos da história.   

 Configura-se, assim, como imperativo desse curso, o desenvolvimento de um 

processo educacional humanístico, científico, instrumentalizado pela tecnologia e 

sustentado por uma excelência ética, responsável pela dignidade e verticalidade do ser 

humano. Assim, a FADIVA, que é antes de tudo uma sede do saber jurídico, da ciência, 

da extensão e da cultura, não pode, simplesmente, transformar-se em sede de mera 

profissionalização.  

 Nessa perspectiva, percebe-se que todos os envolvidos com o curso (docentes e 

discentes, técnico-administrativos e coordenação) se colocam em sintonia com Paulo 

Freire quando sustenta a tese de que: 

 

“...não é possível pensar os seres humanos longe sequer da ética, quanto mais 
fora dela. Estar longe ou pior, fora da ética, entre nós, mulheres e homens é uma 
transgressão. É por isso que transformar a experiência educativa em puro 
treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no 
exercício educativo: o seu caráter formador. Se se respeita a natureza do ser 
humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do 
educando”5. 

 

A FADIVA, compromissada com esta filosofia, deve então “vincular-se à sua 

comunidade local, regional e nacional e abrir-se ao mundo, preparar cidadãos capazes 

de envolver-se com a problemática global, capazes de apreciar e valorizar a diversidade 

cultural, como fonte de enriquecimento do patrimônio da humanidade”.  E é exatamente 

este o comportamento tanto da FADIVA quanto do Curso de Direito, perceptível de forma 

clara em seus diversos projetos de extensão, confirmando que a excelência educacional 

constitui um compromisso de fidelidade às suas origens e responsabilidade perante as 

futuras gerações.  

 Tudo isso, pode ser sintetizado no texto da UNESCO para a América Latina e 

Caribe, transcrito abaixo: 

 
5 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz 
e Terra,  2003, p.33. 
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“Educação – para que? Para despertar o potencial criativo, próprio da condição 
humana; para formar cidadão capazes de participar e exercer plenamente os 
seus direitos e deveres e alcançar “soberania pessoal” dá os critérios próprios e 
que permite resistir às influências alheias. A revolução da qualidade significa 
situar conteúdos educacionais em seus diferentes níveis, no centro de todo o 
processo, para propiciar o conhecimento e o direito dos direitos humanos, 
preservarem a diversidade cultural, cultivar a tolerância, e possibilitar a 
convivência democrática e a paz” (UNESCO, P.6)6. 

 

 Além dos princípios e valores acima mencionados, se unem a demais princípios 

que se constituem na base definidora das relações entre a Mantenedora e a Direção da 

FADIVA e seus demais órgãos de gestão e apoio, tais como: 

- Gestão colegiada: que se caracteriza pela efetiva participação dos diferentes 

segmentos, através de órgãos colegiados; e ainda na discussão e formulação de 

diretrizes e tomadas de decisões acadêmicas relativas ao ensino, pesquisa e extensão 

em todas as suas formas, como ainda no acompanhamento, supervisão a avaliação de 

sua execução; 

- Descentralização: ao se adotar a política de delegação de responsabilidade no âmbito 

do planejamento, execução e acompanhamento dos resultados auferidos; 

- Integração: que se caracteriza pela sinergia e articulação e troca de experiências a 

auxílios em todas as esferas e órgãos. 

- Mobilidade estudantil: que se caracteriza pela política da inclusão, a garantia de 

flexibilidade com oportunidades diferenciadas de integralização curricular. 

- Incorporação constante de avanços tecnológicos: que se caracteriza pelo 

compromisso de manter sempre atualizado na FADIVA os sistemas informatizados em 

todas as suas áreas de atuação, quer no âmbito pedagógico, acadêmico ou 

administrativo (Biblioteca, secretaria, setor de comunicação interna e externa, recursos 

multimídias, etc.) 

 Desta forma, o arcabouço da organização didática e pedagógica se faz acentuada 

e formatada no PPI, que se integra a esse PDI, salientando-se os aspectos mais 

relevantes. Assim, as concepções de ensino, aprendizagem, currículo, planejamento e 

 
6 IANNI, Octavio. A era do globalismo. 4 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 
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avaliação e se concretizam através do diálogo, pela crítica e autocrítica constantes e pela 

troca e complementaridade de conhecimentos. 

 

2.4. Organização Didático-pedagógica - Metodologia 

  

A FADIVA possui experiências construídas na dinamicidade de seu processo 

histórico. Porém, as relações político-pedagógicas que ocorrem em seu cotidiano 

acadêmico são amplas, complexas e em permanente construção/reconstrução, daí a 

importância de se construir convicções através de seu trabalho coletivo, comprometido, 

criando o enraizamento da instituição em sua realidade, a explicitação da 

intencionalidade político-jurídica e a abertura à participação de toda a comunidade. 

 

2.4.1 - Políticas de Ensino 

  

As políticas de ensino da FADIVA consideram a adequação o contexto 

sócio/econômico, cultural e ambiental, no qual a Faculdade está inserida, e a adequação 

às políticas governamentais no âmbito federal. 

Ao assumir o princípio de inserção e contribuição com o desenvolvimento sustentável da 

região em um ensino vinculado à pesquisa e à extensão, a comunidade acadêmica da 

FADIVA tem sido desafiada a enfrentar a questão da sua função social. 

 O ensino de graduação da FADIVA, também já citado em item no âmbito da 

atuação acadêmica, visa possibilitar a aquisição de instrumentos para a autonomia 

profissional, técnica e ética e ampliação da prática da cidadania. Para isso, os corpos 

docente e discente, bem como a organização didático-pedagógica estão articulados e 

mobilizados para essa aquisição. 

 A política de ensino da FADIVA tem como base o desenvolvimento de ações das 

diferentes áreas de conhecimento e devem ser concebidas contemplando atividades 

voltadas à realidade próxima ao patrimônio científico universal. 

 O principal pressuposto da política de ensino é a formação humanística, técnico-

jurídica e prática, bem como o aspecto interdisciplinar dessa formação. As metas da 

política de ensino são: 
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      - melhoria da organização didático-pedagógica; 

      - valorização do corpo docente e administrativo; 

      - valorização das atividades de extensão e reflexão científica; 

 São vários os esforços que estão sendo direcionados nesse sentido, visto que o 

seu início se deu com a semestralização do curso ainda no início de 2012 e na vigência 

do PDI anterior. Daí em diante, o foco centrou-se na proposta de uma nova dinâmica 

curricular, baseada em uma política de ensino com um curso modular, e que garanta a 

efetivação de oportunidades diferenciadas de integralização curricular, como novas 

formas de aproveitamento excepcional de estudos, de forma a garantir ainda mais a 

inclusão de novos alunos no universo da FADIVA e com a adoção de uma política de 

aprendizado centrada no aluno. 

A relação entre ensino, pesquisa e extensão na FADIVA, a partir da perspectiva 

do ensino, permite que se explicite melhor alguns aspectos fundamentais relacionados à 

nossa política didático-pedagógica. 

Inicialmente convém ressaltarmos que o Curso de Direito pretende apresentar 

nível de excelência. Isto pode ser verificado nas últimas avaliações externas realizadas 

por comissões de avaliação, designadas pelo INEP/MEC, nas quais o Curso de Direito 

da FADIVA obteve nota máxima (nota 5), segundo as seguintes Portarias de Renovação 

do Reconhecimento: Portaria n° 45 de 14 de fevereiro de 2013; Portaria n° 539 de 23 de 

setembro de 2016; Portaria n° 268 de 3 de abril de 2017 e por derradeiro a Portaria n° 

207 de 25 de junho de 2020 

Além das condições de trabalho de nossos docentes, há que se ressaltar também 

a importância que a própria FADIVA atribui à metodologia de ensino, bem como a 

estruturação da dinâmica curricular em três (03) eixos, a saber: Eixo de Formação Geral, 

Eixo de Formação Técnico-jurídica, Eixo de Prático-profissional.  

Com isso, além de seminários permanentes sobre a questão didático-pedagógica, 

discussões pedagógicas, existem incentivo e apoio aos professores para que, juntamente 

com os alunos e sob supervisão de professores, estejam construindo e colocando em 

prática novas propostas metodológicas de ensino e aprendizagem.  

Aliás, convém observar ainda que novas alternativas metodológicas serão 

facilitadas pela qualidade das instalações e dos equipamentos que serão colocados à 
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disposição do ensino: instalações adequadas, data show em cada uma das salas de aula, 

auditório, videoteca, acervo de fitas com o registro de seminários e palestras para facilitar, 

sobretudo, o aprendizado dos deficientes visuais, laboratório de informática com todos 

os programas que possam ser úteis para a realização e organização do trabalho do 

operador jurídico, gabinetes de professores para atendimento e orientação dos alunos, 

núcleo de atendimento ao discente, entre outros.  

Outro aspecto que deverá permitir uma melhor adequação entre os corpos 

docente e discente, no que se refere à construção de uma prática de ensino que busque 

a concretização dos objetivos do curso, será o processo de avaliação interna, que deverá 

permitir a verificação da implantação do projeto didático-pedagógico proposto pelo curso. 

Finalmente, deve-se ressaltar a importância da inter e transdisciplinaridade para a 

ampliação da compreensão do Direito e da sociedade, o que implica em uma prática de 

ensino aberta à realidade. Esse processo será facilitado pela promoção constante de 

seminários que deverão sempre ser organizados de forma a atender à perspectiva 

interdisciplinar do curso.  

 

2.4.2 - Políticas de Pesquisa 

 

 Embora a Pesquisa não seja exigência legal no âmbito das Faculdades e Centros 

Universitários, colocando-se como atributo próprio das Universidades, e embora a 

FADIVA em Ato Regulatório próprio, exarado pela Egrégia Congregação, em 

conformidade a ata do dia 27 de novembro de 2009, tenha regulamentado a não 

obrigatoriedade de desenvolvimento de pesquisa na suas áreas de atuação acadêmica; 

A FADIVA, ciente de que esse tipo de atividade tem proporcionado contribuições teóricas 

e práticas como recurso de ensino, estimula e desenvolve a pesquisa nas suas áreas de 

atuação acadêmica.  

 Assim, além de buscar respostas às demandas efetivas, as atividades específicas 

desse tipo de pesquisa estão voltadas para o fortalecimento, na comunidade acadêmica, 

de uma consciência crítica e reflexiva frente às inúmeras demandas sociais.  

 A disciplina Metodologia Científica, que não era uma exigência nas DCNs 

anteriores como também não o é na DCN atual que se encontra na Resolução 05 de 
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2018, para os cursos de Direito, porém continua a ser inserida na dinâmica curricular com 

a finalidade precípua de fomentar a pesquisa e a atividade científica. 

 Além da busca de respostas às demandas efetivas, as atividades de reflexão e 

investigação científica estão voltadas para o desenvolvimento, na comunidade, de uma 

consciência crítica e reflexiva dos alunos frente às inúmeras demandas sociais.  

 No Curso de Direito da FADIVA, a pesquisa é uma atividade desenvolvida na 

forma de iniciação científica, através de elaboração de estudos pontuais que se 

concretizam na elaboração de Artigos Científicos e do Trabalho de Conclusão de Curso, 

ambos contando com o acompanhamento de professores orientadores. Não obstante, a 

não obrigatoriedade da pesquisa por uma Faculdade, a FADIVA tem estimulado os seus 

docentes a realizá-la, bem como tem realizado seminários de iniciação científica 

anualmente através do PIC - Programa de Iniciação Científica. 

 

2.4.2.1 - O Trabalho de Curso  

 

 O Trabalho de Curso, conforme se verifica no art. 11 da Resolução CNE/CES nº 

05/2018, “é componente curricular obrigatório conforme fixado pela IES no PPC”, 

encontra-se concretizado na IES, estando presente no PPC anualmente. 

 O Trabalho de Curso é atividade não presencial e componente curricular 

obrigatório, devendo, portanto, ser incluído no currículo pleno. Aliás, não há nas diretrizes 

curriculares e nem em Pareceres específicos do CNE/CES, qualquer referência a limites 

mínimos ou máximos para a carga horária a ser destinada ao trabalho de curso no âmbito 

do currículo pleno. Contudo, como ele é componente curricular obrigatório, a sua carga 

horária integra os demais componentes do Eixo de Formação Prático-jurídica. Vale 

ressaltar que o Trabalho de Conclusão de Curso não é nem estágio supervisionado 

curricular e nem atividade complementar.  

 No caso do curso de graduação em Direito da FADIVA, tem-se que a carga horária 

definida para o conteúdo do trabalho de curso será de 120 (cento e vinte) horas/aula, que 

integrará, obrigatoriamente, a dinâmica curricular do curso, estando distribuída nos 

quatro últimos semestres do curso. 
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 Vale dizer que, embora a denominação constante das diretrizes curriculares tenha 

sido trabalho de curso e não trabalho de conclusão de curso, essa atividade, pelas suas 

especificidades, será apresentada no final do curso, ou seja, no 10º período. Portanto, 

para a matrícula na disciplina Trabalho de Curso, é necessário que todas as disciplinas 

específicas até o 8º período tenham sido cursadas com aproveitamento. Ressalve-se a 

possibilidade de o aluno matricular-se no último período do curso com, no máximo, 03 

(três) disciplinas pendentes.  

 O art. 10 da Resolução CNE/CES nº 5/2018, deixa uma liberdade para a IES, 

quanto a forma de elaboração do TC, sendo que essa abertura possibilita que o trabalho 

final de curso tanto poderá ser um trabalho de pesquisa como um trabalho de extensão. 

E a sua materialização documental pode ocorrer de formas diversas, passando pela 

própria monografia, por um artigo ou outras espécies de relatórios.  

 No caso específico do Curso de Graduação em Direito da FADIVA será adotado 

para o trabalho final de curso, quanto à sua materialização, a monografia, uma vez que 

com maior intensidade, é a forma que possibilita o desenvolvimento da capacidade de 

sistematização do conhecimento existente, do raciocínio jurídico, da organização lógica 

e coerente de conteúdos e do poder de argumentação7.  

Entretanto, no decorrer da implementação do presente PDI que se estenderá até 

2025, a IES poderá através de seus órgãos colegiados, eleger outra modalidade, desde 

que constante no PPC daquele ano de implementação de nova forma de elaboração do 

TC. 

 Os temas dos trabalhos de final de curso devem observar, preferencialmente, os 

conteúdos curriculares desse projeto pedagógico, os quais denotam a vocação específica 

do curso de Direito da FADIVA. 

 No momento atual o marco sistemático de início da atividade de TCC na 

modalidade monografia se dá inicialmente no 7º período, com a solicitação de orientação 

via requerimento a ser assinado pelo professor orientador e com o requisito legal de 

elaboração e entrega de um projeto de monografia. Aprovado o projeto, o aluno deverá 

protocolar a entrega da cópia do projeto junto Núcleo de Pesquisa e Monografia da 

 
7 O Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivos: I) Estimular a capacidade investigativa e produtiva 
do graduando. II) Contribuir para a formação básica, profissional, científica, artística e sociopolítica do 
graduando. 
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FADIVA, devidamente assinada pelo professor orientador, ato que formaliza o início da 

atividade orientada de sua elaboração e que será desenvolvida efetivamente do 9º 

período em diante.  

 É de responsabilidade do aluno a elaboração de relatório referente ao andamento 

da pesquisa do qual deverão constar o levantamento detalhado das atividades realizadas 

e a atualização constante do roteiro e dos problemas da pesquisa, de acordo com plano 

de orientação definido juntamente com o professor orientador. 

   

2.4.2.2 - Dos artigos e demais trabalhos científicos 

  

Os artigos científicos realizados na FADIVA são apresentados à comunidade 

acadêmica em data específica onde o Núcleo responsável os divulga através de eventos 

como Programa de Iniciação Científica – PIC, para disseminar o conhecimento 

construído. Os trabalhos considerados em prol de sua relevância e qualidade, são 

publicados em uma revista eletrônica da FADIVA e ainda encaminhados para outras IES 

conveniadas.  

 A JUS-FADIVA – Revista On-Line de Iniciação Científica – é então um periódico 

destinado à publicação e divulgação dos trabalhos de iniciação científica produzidos por 

alunos do Curso de graduação da FADIVA, sob orientação de docentes. A FADIVA 

desenvolve este projeto com a perspectiva de propiciar ao aluno uma visão mais profunda 

da área científica, bem como de estimular a publicação dos resultados de suas pesquisas, 

contribuindo para o amadurecimento intelectual desses jovens pesquisadores.  

 A JUS-FADIVA constitui um espaço de convergência e irradiação do saber que 

revela o crescimento qualitativo dos trabalhos de iniciação científica selecionados 

anualmente. 

 A FADIVA dessa forma possui pequenos grupos de pesquisa objetivando a 

construção de conhecimentos novos. Além desta modalidade, este núcleo em parceria 

com o Núcleo de Extensão desenvolve trabalhos de iniciação científica e existem ainda 

os trabalhos de pesquisa inseridos nas disciplinas curriculares, artigos, resenhas e 

resumos orientados pelos professores, dentre outros, que são publicados no jornal da 

FADIVA e em jornais da região conveniados com a IES. 
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 Os professores têm ampla liberdade e apoio da instituição para desenvolver seus 

trabalhos de pesquisa curriculares, o que lhes possibilita e aos alunos a aquisição de 

novos conhecimentos. A FADIVA pretende aumentar substancialmente essa produção 

acadêmica e está desenvolvendo um plano estratégico para incentivar essa participação, 

tanto por parte dos acadêmicos, como também pelos professores.  

 

2.4.3 - Da Política de Extensão 

  

A extensão da FADIVA encontra-se devidamente institucionalizada e vem 

desenvolvendo programas, projetos e atividades que promovem a articulação entre o 

curso e a comunidade varginhense e sul mineira, permitindo, de um lado, a socialização 

com a comunidade dos conhecimentos produzidos e sistematizados com as atividades 

de ensino e pesquisa; de outro, a captação das demandas e necessidades da sociedade 

pela Instituição, possibilitando a orientação da produção e a sistematização de novos 

conhecimentos.   

 A FADIVA, em acordo com Regimento, também promove atividades 

extensionistas culturais para a difusão de conhecimentos. Essas atividades de extensão 

são supervisionadas pela Coordenação do Núcleo próprio e ainda pela coordenação do 

curso. 

 Esse conjunto de programas, projetos e atividades é entendido, segundo o Plano 

Nacional de Educação, como prática acadêmica que interliga o curso, nas suas 

atividades de ensino e de pesquisa, às demandas da maioria da população, possibilita a 

formação do profissional cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à sociedade, na 

qual o curso está inserido, como espaço privilegiado de produção do conhecimento 

significativo para a superação das desigualdades sociais existentes.  

 A Política de Extensão se mostra então como um excelente recurso de ensino que 

possibilita a constante busca do equilíbrio entre as demandas socialmente exigidas e as 

inovações que surgem do trabalho acadêmico. No curso de Direito, a extensão está 

permanentemente interligada com as atividades de investigação científica e ensino de 

forma que são atendidas as necessidades de formação fundamental, sócio-política, 

técnico-jurídica e prática do discente. 
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 Dentre as atividades desenvolvidas, destacam-se: Cursos de Extensão, Eventos, 

Programas de ação contínua, Prestação de serviços. 

a) Cursos de Extensão: são cursos que constituem parte do processo de educação 

continuada e regular de ensino, abertos à comunidade interna e externa. Tais cursos, 

além de apresentarem como fundamento o debate de questões socialmente relevantes 

e atuais, constituem oportunidades de enriquecimento da formação e abertura para que 

diferentes saberes sejam discutidos e incorporados. 

b) Eventos: compreendem as atividades de curta duração, como a Semana Jurídica que 

é um evento anual onde a FADIVA recebe palestrantes ilustres e renomados para uma 

importante agenda de eventos, O Concurso de Oratória que já está em sua XXXIX edição, 

o Programa anual de Iniciação Científica da FADIVA, dentre outros.     

 Salienta-se que de forma constante a FADIVA promove incontáveis eventos de 

caráter acadêmico, científico e socialmente relevantes como palestras, seminários, 

congressos, debates, mesas redondas, entre outras modalidades, abertos à comunidade 

e também direcionadas para uma maior qualidade de formação dos alunos. Esses 

eventos contam com palestrantes, conferencistas, professores de outras instituições, 

representantes de classes e órgãos públicos, tratando sempre de tema de alta relevância. 

c) Programas de ação contínua: compreendem o conjunto de atividades 

implementadas continuamente, que têm como objetivos o desenvolvimento da 

comunidade, a integração com outras instituições de ensino e pesquisa e movimentos 

sociais.  

- Solidariedade e Cidadania – um programa de inclusão social (cidades de Varginha, 

Três Corações e Três Pontas) refere-se a informações e serviços jurídicos prestados à 

comunidade carente, sendo realizado nos bairros e nas paróquias.  

- Viver Bem – inclusão social – atendimento as pessoas idosas realizando atividades 

de lazer, como bailes e festejos e ainda o aspecto legal ligado a orientações 

previdenciárias, obtenção de remédios, contando para tanto com capacitação de vários 

alunos participantes, através de curso ministrado por uma egressa da FADIVA que ocupa 

o cargo de chefia no INSS. 

d) Prestação de serviços: compreende a realização de consultorias, atividades 

assistenciais e outras não incluídas nas modalidades anteriores e que utilizam recursos 
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humanos e instrumentais do curso de Direito da FADIVA, tais como assistência jurídica 

às comunidades carentes, aos detentos, aos idosos e tantos outros que se encontram 

relatados ao final do presente projeto.  Essas atividades de cunho social também são 

uma preocupação constante do Núcleo de Extensão da FADIVA, pois oportuniza aos 

alunos momentos de exercer a cidadania e participar de um trabalho voluntário, 

conscientizando-os da importância de contribuir com a sociedade, desenvolvendo o 

senso de responsabilidade social.  

 Dessa forma, comprova-se que a política de extensão8 do Curso de Direito da 

FADIVA está consolidada e suas ações propiciam, aos estudantes, experiências na sua 

área de conhecimento, oferecendo condições para o enriquecimento da sua formação 

cultural e de cidadania; à sociedade local e regional cria condições de acesso ao 

conhecimento desenvolvido e transmitido no curso. O que há de fato é a socialização do 

conhecimento e uma sensível contribuição para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas. 

 Dentre as inúmeras atividades desenvolvidas em sede de extensão, algumas 

destacam-se como referência, salientando que todos os eventos citados estão 

devidamente catalogados e comprovados em relatórios específicos e devidamente 

arquivados para exibição e demonstração quando necessário. 

 O Núcleo de Extensão então, planeja e executa de forma constante inúmeros 

cursos de extensão, nas mais diversas áreas, atendendo as necessidades dos alunos e 

de toda a comunidade. Desenvolve ainda projetos importantes de inserção e intervenção 

social como o Justiça Cidadã, Calourada Solidária com doações de alimentos, roupas, 

 
8 O Núcleo de Extensão da FADIVA tem como objetivos: 
-Afirmar a extensão como processo acadêmico indispensável à formação do aluno, à qualificação do corpo 
docente e à interação com a sociedade. 
-Estruturar, desenvolver, implementar, avaliar e reavaliar sistemática e periodicamente ações, projetos e 
programas.  
- Oferecer ao estudante oportunidades de vivenciar experiências em sua área de formação profissional.  
-Propiciar ao estudante o acesso a atividades que contribuam com sua formação cultural e ética e com o 
desenvolvimento do senso crítico, da cidadania e da responsabilidade social.  
-Propiciar à comunidade o acesso à faculdade, por meio de cursos de extensão, da prestação de serviços 
e da participação em eventos culturais e artísticos. 
-Complementar a relação Faculdade/Sociedade por meio da democratização do saber acadêmico e pelo 
estabelecimento de um processo contínuo de debates, fomento de idéias e vivências. 
-Estender à sociedade os resultados das atividades de ensino e pesquisa, por meio da elaboração e difusão 
de publicações e outros produtos acadêmicos. -Estruturar e desenvolver mecanismos que promovam a 
interação contínua e recíproca entre as atividades de ensino, pesquisa, investigação científica e extensão. 
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objetos escolares e livros às pessoas carentes através de entidades filantrópicas e o 

Coral da FADIVA. 

 Existe também a preocupação com temas culturais, sendo desenvolvidas 

atividades com fins filantrópicos, o MUC – Momento Universitário Cultural desenvolvido 

especialmente para promover uma maior integração e sinergia na comunidade 

acadêmica, pois, são os próprios alunos, que se apresentam com suas bandas, grupos, 

duplas, etc, de forma a promover um agradável momento de lazer e cultura na FADIVA.  

A FADIVA desenvolve também projetos e ações na área social que muito 

contribuem para o desenvolvimento regional, como o Serviço de Assistência Judiciária – 

SERAJ e no Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, voltado 

para o atendimento da população mais carente deste município e, mesmo da região.  

 A fim de atender essas políticas específicas, a FADIVA então, possui núcleos para 

cuidar do ensino, da reflexão científica e da extensão, possuindo cada núcleo seu 

respectivo coordenador. Existe ainda o núcleo de Pós-Graduação, que desenvolve as 

mesmas atividades em sede da Pós-Graduação, já citada anteriormente. 

 As atividades de ensino, reflexão científica e extensão são então sistematizadas e 

elencadas como Atividades Complementares, quando realizadas fora da carga horária 

curricular. 

 

2.4.4 -  Atividades Complementares 

  

As Atividades Complementares são componentes curriculares desenvolvida ao 

longo do curso. Conforme dispõe o art. 8º da Resolução CNE/CES nº 05, 17 de dezembro 

de 2018, as atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação 

de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do 

ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o 

mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 

 Como se vê, as atividades complementares objetivam a formação acadêmico-

científico-cultural do aluno, propiciando, pois, a sua participação em eventos de natureza 
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social, cultural, científica e tecnológica, tanto no âmbito das Ciências de um modo geral 

quanto no âmbito de sua preparação e formação profissional, ética e humanística.  

 As atividades complementares se caracterizam, desde a sua inserção nas 

diretrizes curriculares, por meio da Portaria MEC nº 1.886/1994, por constituírem um 

espaço de grande flexibilidade no contexto dos currículos dos cursos de Direito, podendo 

cada aluno compô-las de forma razoavelmente autônoma, dentro dos parâmetros fixados 

nos projetos pedagógicos. 

 As atividades complementares desenvolvidas são aglutinadas em quatro grandes 

grupos, quais sejam: atividades de ensino; atividades de pesquisa; atividades de 

extensão; outras atividades9. 

 As atividades complementares deverão ser distribuídas, preferentemente, ao 

longo do curso e não poderão ser satisfeitas por um só tipo de procedimento. As 

atividades, correspondentes a seminários, simpósios, congressos, conferências, 

palestras e outros eventos típicos, promovidos pelos órgãos da Faculdade, são 

consideradas como atividades complementares válidas, respeitada a carga horária.  

 Compreendem-se como Atividades Complementares de Ensino, a frequência e o 

aproveitamento em disciplinas em áreas afins eventualmente cursadas em outra 

Instituição de Ensino Superior, na área de formação ou em áreas afins; em cursos de 

Línguas, de Informática, etc., e ainda o exercício efetivo de monitoria na FADIVA.  

 Quanto à pesquisa, as atividades complementares se referem à participação em 

projetos de pesquisa devidamente reconhecidos como tal pela FADIVA, como a 

publicação de documentos de autoria própria do aluno; a assistência a defesas de 

trabalhos de conclusão de curso de curso de graduação, dissertações de mestrado ou 

teses de doutorado.   

 No que se refere à extensão, deve ser considerada a participação em projetos de 

extensão devidamente reconhecidos pela FADIVA, tais como: o comparecimento a 

eventos diversos, na área de formação ou em áreas afins, seja através da presença ou 

participação em palestras, seminários, simpósios, exposições, debates, exibição e 

discussão de filmes e vídeos, lançamento de livros, etc. Vale ressaltar que as Atividades 

 
9 O parágrafo único do art. 8º da Resolução CNE/CES nº 09/2004, dispõe claramente que a realização de 
atividades complementares não se confunde com a do Estágio Supervisionado ou com a do Trabalho de 
Curso. 
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Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer período do ano letivo (o que é 

aconselhável), inclusive durantes as férias escolares, desde que devidamente 

comprovadas.  

 Para efeito de comprovação das atividades complementares, o acadêmico deverá 

entregar uma cópia do comprovante de cada atividade realizada no setor de atendimento 

ao aluno, a fim de que a coordenação possa proceder à contagem e validação da carga 

horária. O Colegiado do Curso tem autonomia para pontuar e validar atividades não 

mencionadas na regulamentação específica. 

 Os alunos poderão cumprir, a título de sugestão, determinadas horas por ano ou 

semestre. Contudo, isso poderá ser realizado de outras formas, desde que o acadêmico 

cumpra a totalidade da carga horária estabelecida pelo PPC. 

 A Coordenação do Curso deverá, anualmente, empreender esforços para orientar 

e conscientizar o corpo discente da importância de se iniciar o cumprimento da carga 

horária exigida para as atividades complementares nos primeiros anos da graduação, a 

fim de que, ao longo do curso, sem qualquer transtorno, seja integralizada a exigência 

curricular. 

 A secretaria manterá arquivo especial para registro de todas as atividades 

complementares executadas. Para fins de registro acadêmico da carga horária, as 

Atividades Complementares foram divididas em três grupos: Grupo 1: Ensino; Grupo 2: 

Pesquisa; Grupo 3: Extensão. 

 Compreendem-se como Atividades Complementares de Ensino a frequência e o 

aproveitamento em disciplinas em áreas afins eventualmente cursadas em outra 

Instituição de Ensino Superior, na área de formação ou em áreas afins; em cursos de 

Línguas, de Informática e, ainda, o exercício efetivo de monitoria na FADIVA.  

 Compreendem-se como Atividades Complementares de Pesquisa a participação 

em projetos de pesquisa devidamente reconhecidos como tal pela FADIVA, como a 

publicação de documentos de autoria própria do aluno; a assistência a defesas de 

trabalhos de conclusão de curso de curso de graduação, dissertações de mestrado ou 

teses de doutorado.  

 Compreendem-se como Atividades Complementares de Extensão a participação 

em projetos de extensão devidamente reconhecidos pela FADIVA, tais como: o 
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comparecimento a eventos diversos, na área de formação ou em áreas afins, seja através 

da presença ou participação em palestras, seminários, simpósios, exposições, debates, 

exibição e discussão de filmes e vídeos, lançamento de livros, etc. 

 As Atividades Complementares poderão ser desenvolvidas em qualquer período, 

inclusive no período de férias escolares, desde que devidamente comprovadas. Para fins 

de acompanhamento e controle deverá ficar sob a responsabilidade do Núcleo de 

Extensão, com vistas à integralização, devendo haver a comprovação do aproveitamento 

da atividade realizada, mediante formulário próprio. As Atividades Complementares tem 

regulamentação própria, com a discriminação das atividades e as formas de 

acompanhamento e cumprimento.  

 

2.5 - Das Formas de Realização da Interdisciplinaridade 

  

A dinâmica curricular dos Cursos da FADIVA valoriza a interdisciplinaridade, 

permitindo a formação de um profissional cujo perfil seja o delineado pelas diretrizes 

curriculares e expresso nesse projeto, além de ser capaz de estabelecer conexões entre 

os saberes. Desta forma, foram incluídos, além dos conteúdos específicos, aqueles de 

áreas afins e que podem contribuir para a compreensão do fenômeno jurídico em sua 

integridade.  

 Ao lado da questão da interdisciplinaridade em sentido amplo, há, naturalmente, a 

peculiaridade da necessidade de uma relação interdisciplinar entre as suas próprias 

áreas internas. Dessa forma, na elaboração da dinâmica curricular, procurou-se 

considerar as afinidades entre os conteúdos ofertados a cada ano, de maneira que a 

formação do aluno pudesse ser realizada gradual e integralmente, sem uma ruptura entre 

os Eixos de Formação Fundamental, Profissional e Prática. 

 As ementas das disciplinas que compõem a dinâmica curricular foram elaboradas 

de forma a permitir a integração horizontal e vertical dos conteúdos. A 

interdisciplinaridade horizontal, ou seja, a integração entre os conteúdos lecionados nas 

disciplinas do mesmo ano e a integração vertical, isto é, a interdisciplinaridade dos 

conteúdos dos anos seguintes, possibilita ao discente a integração entre os diversos 
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segmentos do Direito e o caráter de continuidade dos estudos jurídicos, enfatizando 

assim a dimensão interdisciplinar das ações didático-pedagógicas estruturadas. 

 É importante destacar que os lugares, por excelência, de realização da 

interdisciplinaridade são o Núcleo de Prática Jurídica - NPJ e as atividades de extensão, 

amplamente praticadas na FADIVA. Essas instâncias proporcionam, não somente a 

vivência da interdisciplinaridade, mas, sobretudo, possibilitam ao curso e à própria 

FADIVA cumprir o seu papel de responsabilidade social.  Através destas atividades de 

extensão é que realmente se pode colocar em prática esse tipo de abordagem.  

 As referidas atividades extensão junto ao Curso de Direito, através das suas 

práticas, viabilizam o caráter eminentemente interdisciplinar que deve permear todo 

processo ensino-aprendizagem. São exemplos, os eventos que extrapolam a 

problematização jurídica de temas, os grupos de estudos que exigem um diálogo com 

outras áreas do conhecimento, os projetos de extensão, normalmente dotados de uma 

complexidade que vai além do próprio Direito.  

 O Serviço de Assistência Judiciária, SERAJ e o Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSC, por ocasião das atividades de estágio, constituem 

também em ambiente favorável à interdisciplinaridade dada a relação direta com a 

comunidade, fonte privilegiada de novos saberes.  

 

2.6 - Da Integração entre Teoria e Prática 

  

A dinâmica curricular delineada pela FADIVA permite a integração entre teoria e 

prática, de forma que o discente reconheça a importância dos conhecimentos teóricos e 

perceba a sua aplicação prática. Para tanto, deve-se superar a visão reducionista a partir 

da qual os conteúdos não se comunicam e se mostram desconectados entre si e da 

realidade. Diante disso, no desenvolvimento dos conteúdos das disciplinas, serão 

utilizadas metodologias, privilegiando-se os estudos de casos, análise de jurisprudência, 

elaboração de trabalhos práticos e produção de textos. 

 O Núcleo de Prática Jurídica, por sua vez, constitui-se num locus privilegiado, onde 

a aproximação entre teoria e prática vai experimentar um aprofundamento, tanto vertical 

quanto horizontal.  Dentre os meios de operacionalização da integração entre teoria e 



36 
 

prática, encontram-se a adoção de linhas de pesquisa que orientam e direcionam a 

investigação para a busca de respostas a questões do cotidiano, através da realização 

do Trabalho de Conclusão de Curso. A conexão entre teoria e prática é estimulada, 

também, a partir da realização das Atividades Complementares e dos diversos projetos 

de extensão realizados pela FADIVA, conforme já abordado. 

 No entanto, a questão central que perpassa esse projeto é o fato de que a 

integração entre a teoria e a prática, não se dá em situações ou ambientes específicos; 

é filosofia corrente no curso e consenso entre docentes e discentes, que prática trazida 

pelos envolvidos no processo ensino-aprendizagem deve estimular a reflexão teórica e 

está orientar a análise e a solução de problemas. Portanto, muito mais do uma situação 

ou lócus, essa integração constitui uma postura pedagógica intrínseca da FADIVA.  

 A FADIVA passa a adotar o princípio de que o aluno desde o princípio deve ter o 

contato com a prática, não somente na forma de estágio obrigatório nos semestres finais 

do curso. A FADIVA diagnosticou que deve adotar uma metodologia mais ativa de 

aprendizagem, sendo que está então formulando através de seu NDE uma forma de 

ensino através de situações problematizadoras, como forma mais ativa de participação e 

envolvimento. Está em estudo e será implementado ainda durante a vigência desta PDI, 

uma disciplina denominada “Projetos”, que não como forma de estágio, mas como 

interação, poder gerar maior atividade e maior comunicação de atos, ideias e resultados, 

o que facilitará o agir profissional e desenvolverá mais competência e habilidades.  

 É importante ressaltar que, no âmbito da extensão, essa dinâmica já existe na 

FADIVA, como um excelente recurso didático e importante ferramenta de aprendizagem 

prática, pois os alunos dos primeiros períodos participam ativamente de projetos que 

viabilizam desde o início a vivência da prática profissional, de forma a garantir uma maior 

interatividade desde o início do curso.  

 Na Semana de inserção, que ocorre durante toda a primeira semana letiva, são 

ministradas ao longo da semana, palestras mais aprofundadas sobre as carreiras 

jurídicas, com a presença de profissionais específicos de cada área de atuação, para 

desta forma, compartilharem experiências, passarem noções básicas das funções 

desenvolvidas por cada um, descreverem o perfil desejado para cada profissão, a forma 

de ingresso, os desafios, os ganhos financeiros e sociais das profissões. 
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 Conta-se para tanto, com a presença de um magistrado, um promotor, um 

delegado, um advogado, um procurador municipal, uma defensora pública e uma 

professora de Direito, de forma a relatar cada um, sua vivência profissional, desafios da 

carreira, perfil desejado na função, formas de ingresso na carreira, dificuldades e 

recompensas, etc. A oferta dessa semana de inserção, trazendo essas informações 

relevantes desde o início do curso, visa propiciar um contato mais próximo com as 

diversas carreiras jurídicas, de forma a demonstrar os matizes de algumas das profissões 

jurídicas e atendendo ao princípio de interação desde o início do curso de Direito da 

FADIVA. 

  

2.7 - Estágio Supervisionado e a Prática Jurídica 

 

O Estágio Supervisionado Curricular é componente curricular obrigatório do curso 

de Direito, objetivando a integração entre a teoria e a prática. No curso de direito da 

Faculdade de Direito de Varginha o Estágio Supervisionado Curricular está plenamente 

implementado, com regulamento aprovado pela Egrégia Congregação e está dividido nas 

disciplinas Estágio Supervisionado e Prática Jurídica. Ele engloba as práticas 

processuais e profissionais, simuladas e reais, realizando atividades de redação 

processual e profissional, rotinas processuais e outras atividades orais e escritas, 

simuladas e reais, que colaborem para o desenvolvimento das competências processuais 

para a carreira jurídicas. 

O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, realizado do 7º ao 

10º período do Curso de Direito. Esse estágio está dividido em disciplinas que compõe a 

grade curricular do curso.  

O Estágio Supervisionado Curricular possibilita ao discente o contato com o 

ambiente de trabalho e com a prática cotidiana de sua futura área de atuação. O estágio 

é também importante etapa na formação do estudante por lhe trazer maturidade 

profissional e técnica, contato com profissionais da área, vivência e convivência com 

pessoas e a oportunidade de conectar o saber ao fazer10 .  

 
10 O Estágio Supervisionado Curricular apresenta os seguintes objetivos: I)  Proporcionar ao graduando a 
vivência de situações concretas e diversificadas, relacionadas à sua futura profissão. II) Promover a 
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Para se entender a aplicação do Estágio Supervisionado, faz-se necessário 

transcrever dispositivos da Resolução vigente que trata do tema: 

 

Art. 7º O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, 
indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, 
inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus colegiados 
próprios, aprovar o correspondente regulamento, com suas diferentes 
modalidades de operacionalização. 
§ 1º O Estágio de que trata este artigo será realizado na própria instituição, 
através do Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar estruturado e 
operacionalizado de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo 
conselho competente, podendo, em parte, contemplar convênios com outras 
entidades ou instituições e escritórios de advocacia; em serviços de assistência 
judiciária implantados na instituição, nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública ou ainda em departamentos jurídicos 
oficiais, importando, em qualquer caso, na supervisão das atividades e na 
elaboração de relatórios que deverão ser encaminhados à Coordenação de 
Estágio da IES, para a avaliação pertinente. § 2º As atividades de Estágio 
poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os resultados teórico-
práticos gradualmente revelados pelo aluno, na forma definida na 
regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica, até que se possa considerá-lo 
concluído, resguardado, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis 
ao exercício das diversas carreiras contempladas pela formação jurídica. 

 

Conforme se percebe nos textos transcritos, o estágio supervisionado curricular é 

operacionalizado através do Núcleo de Prática Jurídica devendo abranger a 

aprendizagem e a prática, real e simulada, das diversas atividades desempenhadas pelas 

várias profissões jurídicas existentes no país (advocacia pública e privada, magistratura, 

Ministério Público, etc.).  

Neste contexto, as atividades do estágio supervisionado curricular no Curso de 

Graduação em Direito da FADIVA serão divididas em práticas simuladas e práticas reais.    

Para a prática simulada, as atividades serão desenvolvidas em sala de aula. A prática 

real, sem conteúdo presencial em sala de aula, será desenvolvida junto ao Núcleo de 

Prática Jurídica da FADIVA, ou mesmo, de forma complementar, em outros órgãos e/ou 

entidades, devidamente credenciados através de convênio firmado pelo N.P.J., que se 

responsabilizará pela supervisão das atividades.  Na prática real serão trabalhadas as 

atividades específicas das carreiras jurídicas, no sentido amplo, incluindo a consultoria e 

a assessoria, e não apenas o aspecto forense.  

 
articulação teórico-prático. III) Favorecer o desenvolvimento da reflexão sobre o exercício profissional e 
seu papel social (Cf. Regimento Interno da FADIVA). 
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As atividades do estágio supervisionado curricular desenvolvidas pelos alunos 

serão orientadas pelo professor responsável pela disciplina Estágio Supervisionado, em 

consonância com o Núcleo de Prática Jurídica.  

As atividades do estágio supervisionado curricular são todas exclusivamente 

práticas (simuladas ou reais) e incluem, entre outros aspectos: existência de mecanismos 

efetivos de acompanhamento e de cumprimento do estágio, participação em atividades 

jurídicas reais do curso, participação em atividades jurídicas reais conveniadas (estágio 

externo supervisionado), práticas de atividade jurídica simulada, práticas de atividades 

de conciliação, prática de atuação jurídica oral, visitas orientadas, análise de autos findos, 

elaboração de textos e peças jurídico-legais, relatórios de atividades realizadas durante 

a prática jurídica e relação aluno/professor na orientação da prática jurídica. 

O novo Estatuto da OAB (Lei nº 8906/94), especialmente o Regimento Geral da 

OAB e o capítulo IV (art. 27) combinados com os artigos 10º e seguintes da Portaria MEC 

nº 1886/94, criaram uma nova e especialíssima situação para o ensino prático de Direito 

que representa uma profunda mudança nos modelos desse ensino que, anteriormente, 

eram alternativos ao Exame de Ordem. Agora, exclusivo e obrigatório, o Exame de 

Ordem transformou-se na única via de acesso à profissão de advogado e a prática 

jurídica e acadêmica adquiriu caráter curricular obrigatório.  O objetivo, por conseguinte, 

na forma da nova legislação, é preparar o aluno não apenas para peticionar, mas ir além 

e desenvolver as atividades diárias necessárias ao bom exercício profissional. A atividade 

prática sempre que possível estará direcionada para funcionar em sintonia com a 

especialização escolhida pelo aluno.  

A Prática Jurídica poderá ser cumprida através do Estágio Supervisionado 

Extracurricular, do Serviço de Assistência Judiciária - SERAJ, Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC e do Escritório Modelo de Advocacia.  

O Estágio Supervisionado Extracurricular também é um ato educativo, 

desenvolvido em ambiente de trabalho e supervisionado pela unidade cedente e por um 

professor – orientador designado pela IES e deverá ser autorizado explicitamente pela 

IES, após requisição do discente em formulário próprio no ato de matrícula.  

O presente projeto apresenta coerência entre a atividade desenvolvida no estágio 

e a dinâmica curricular do curso de graduação em Direito e, para sua validade, se firma 
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um termo de compromisso entre o discente, a parte cedente do estágio e a FADIVA. O 

discente estagiário, acompanhado por um professor-orientador, deve apresentar 

periodicamente acompanhamento e avaliação de estágio.  

O Serviço de Assistência Judiciária, SERAJ e o Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSC prestam serviços de assistência judiciária aos 

necessitados de Varginha e da região. Além disso, constitui também um ambiente que 

proporciona aos discentes a necessária formação prática de um profissional de direito, 

atentando às demandas da sociedade, relacionando aspectos teóricos e práticos e de 

ordem ética profissional.  

O Escritório Modelo de Advocacia inclui as práticas processuais e não processuais 

referentes conteúdos constantes da dinâmica curricular do Curso de Direito, bem como 

as atividades profissionais dos principais operadores jurídicos.  O Escritório Modelo de 

Advocacia concentra suas atividades de prática jurídica simulada nas áreas de Direito 

Processual Civil, Direito Processual Penal, Direito de Família e Sucessões, Direito do 

Tributário, Direito Constitucional, Direito Empresarial, Direito do Trabalho e outros ramos 

do Direito.  

 

2.8 - Núcleo de Prática Jurídica - NPJ 

 

Com relação ao Núcleo de Prática Jurídica, que exige regulamentação própria, 

aprovada pelo órgão competente na IES, no qual esteja definida sua estrutura e forma 

de operacionalização (art. 7º, § 1º).  O curso de Direito da FADIVA possui o seu Núcleo 

de Prática Jurídica (NPJ) há vários anos; está devidamente constituído e é o responsável 

pela coordenação de algumas das atividades previstas no eixo de formação prática, 

inclusive pela instalação adequada e/ou adaptação de laboratório de prática jurídica 

próximo ao prédio da graduação, de modo que a estrutura possibilite o atendimento ao 

público, favorecendo o treinamento, real e simulado, das atividades profissionais dos 

operadores jurídicos. Sendo ainda o setor responsável por operacionalizar os estágios 

não obrigatórios. 

O NPJ conta com estrutura suficiente, material e humana, para que os 

atendimentos à população (em regra, pessoas carentes) sejam procedidos pelos. 
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Cumpre observar que, para viabilizar a efetiva orientação dos alunos na prática real no 

Serviço de Assistência Judiciária – SERAJ e Centros Judiciários de Solução de Conflitos 

e Cidadania – CEJUSC. O NPJ conta com professores de modo a atender às demandas 

de estudantes, bem como às ações judiciais que têm curso em face dos atendimentos 

dos estagiários, caso não incidam meios alternativos de solução de conflitos.  

O NPJ do curso de Direito da FADIVA, tem por finalidade propiciar o 

aprimoramento prático dos estudantes de graduação matriculados mediante o 

acompanhamento da atuação do exercício do estágio de advocacia e das demais 

carreiras jurídicas, sempre de acordo com a legislação vigente. Esse núcleo, fomentando 

a aceleração da qualidade e da produção do conhecimento teórico, visa no atendimento 

dos projetos de ensino e extensão, a transformação material, técnica e eminentemente 

prática do aprendizado teórico a fim de formar eficientes operadores do direito.  

As atividades proporcionam ao discente a participação em situações simuladas e reais 

de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação, bem como a análise crítica das 

mesmas. Sua estrutura leva em conta as especificidades do sul de Minas Gerais, tendo 

como fim o alcance do perfil do egresso, preparando os discentes para o efetivo exercício 

da profissão, conscientes dos problemas e responsabilidades, especialmente de ordem 

ética, para que, ao atuar no mundo do trabalho, possam desenvolver suas atividades com 

competência. 

O NPJ é coordenado e constituído por professores do curso (orientadores), tendo 

em vista que suas atividades são acadêmicas na orientação e supervisão das atividades 

integrantes do processo ensino-aprendizagem.  

No estágio é obrigatório também e existência comprovada um sistema de avaliação 

continuada, tendo por base a aquisição, por parte do discente, dos conteúdos, 

competências e habilidades indispensáveis ao exercício profissional na área do Direito.  

Essa obrigatoriedade decorre do fato de que as atividades de estágio poderão ser 

reprogramadas e reorientadas de acordo com os resultados teórico-práticos 

gradualmente revelados pelo aluno, o que demonstra a importância da participação do 

professor coordenador do Núcleo de Prática jurídica. Cumpre observar que a prática real 

poderá ser cumprida através de programas de extensão e convênios com os Poderes 
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Legislativo, Executivo e Judiciário, com escritórios de advocacia e órgãos públicos, 

empresariais, comunitários e sindicais, desde que autorizado pelo Colegiado do Curso.  

 

2.9 - Escritório Modelo 

 

O Escritório Modelo de Advocacia foi criado como opção para a Prática Jurídica 

dos estudantes do 7º ao 10º período, para aqueles que não têm condições de se 

inscreverem em atividades práticas reais. 

  O Escritório Modelo de Advocacia possui, nas dependências da Faculdade de 

Direito de Varginha, uma sala que representa uma sala de audiência, com instalações 

adequadas para o treinamento eficaz dos estagiários, com práticas de Direito Civil, Penal, 

Trabalhista e outras, elaborações de peças processuais e atividades de prática jurídica 

simuladas. 

 Possui ótima infraestrutura física e mobiliária, e foi cuidadosamente estruturado 

de forma a atender os requisitos necessários para o cumprimento de seus objetivos.  

 

2.10 - Serviço de Assistência Judiciária – SERAJ e Centros Judiciários de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC 

 

O Serviço de Assistência Judiciária – SERAJ está localizado na Faculdade de 

Direito de Varginha - FADIVA – MG. Nesse serviço, são inscritos os estagiários, que 

dispõem de tempo, prestando serviços internos e no Fórum local, de natureza prática, 

nas áreas de Prática Penal, da Execução da Pena, Prática Civil, Prática de Conciliação.  

Os estagiários, com a assistência de advogados contratados e de alguns 

professores da Faculdade, elaboram peças processuais, acompanham os processos que 

lhes forem distribuídos em todos seus trâmites e, no serviço interno, cuidam de outros 

setores próprios do Serviço de Assistência Judiciária aos carentes de recursos.  

O Centro Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC também está 

localizado na Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA. 
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Nele há conciliação na fase pré-processual, ou seja, antes da distribuição de um 

processo na Justiça. Este serviço é em convênio com o Tribunal de Justiça e Minas 

Gerais – TJMG. 

Após procura dos interessados, é agendada uma sessão de conciliação e a outra 

parte recebe uma carta-convite para comparecer no dia da sessão. No dia marcado, os 

conciliadores, alunos da FADIVA e capacitados pelo TJMG, auxiliam os envolvidos a 

buscar uma solução para o problema, sob orientação da Advogada responsável, Dra. 

Priscilla Guimarães e a supervisão do juiz coordenador, que atualmente é o Dr. Tarciso 

Moreira de Souza. 

Se houver acordo em sessão de conciliação, ele é homologado pelo magistrado e 

tem a validade de uma decisão judicial. 

Assim o CEJUSC pré-processual é um convênio entre o Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais e a Fundação Educacional de Varginha – FUNEVA, mantenedora da 

Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA, e se situa na Praça Dr. Naylor Sales Gontijo, 

108, Vila Pinto, Varginha – MG, sendo que o funcionamento é de segunda à sexta-feira. 

A Fundação Educacional de Varginha – FUNEVA, fornece o espaço físico do 

campus para o bom funcionamento do CEJUSC, mobiliário, material de escritório, 

internet, equipamentos de informática, bem como 2 (dois) conciliadores e 1 (uma) 

advogada, qual seja, Dra. Priscilla Guimarães Cornélio, para acompanhamento nas 

audiências, conferência de conteúdo das atas das sessões e distribuição de processos 

de pedido de homologação, às expensas da Instituição de Ensino. 

Finalmente, no SERAJ e no CEJUSC, o nosso acadêmico experimenta a 

satisfação de atuar na prática da área do direito ao perceber seus efeitos sociais. A 

orientação jurídica oferecida aos carentes de recursos financeiros e econômicos, a 

elaboração de prática de peças processuais, o acompanhamento de processos que lhe 

forem atribuídos em todos os seus trâmites, o cumprimento dos prazos processuais e 

outras questões permitem ao futuro egresso a visualização da relevância social dessa 

ciência bem como o universo que envolve a profissão.  
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2.11 - Planejamento estratégico das atividades relacionadas à Prática Jurídica 

 

META  2021 2022 2023 2024 2025 

Rever constantemente os convênios e parcerias 

tecno-científicas e culturais.  
X X X X X 

Renovar  convênios  de  estágio 

considerados essenciais para a integração da 

formação técnico-jurídica com a formação prática  

X X X X X 

Digitalização e informatização do sistema de 

controle dos estágios extracurriculares 
X X X X X 

Melhoria do sistema de comunicação online entre 

NPJ e discente/estagiário do curso de graduação. 
X X X X X 

Modificação da nomenclatura entre as disciplinas 

de Prática Jurídica e Estágio Supervisionado Civil 

e Penal, pertencentes ao curso de graduação. 

 X    

Readaptação do sistema de funcionamento do 

Serviço de Assistência Judiciária para 

funcionamento remoto a longo prazo. 

X     

Disponibilizar aos discentes do curso de 

graduação o contato com mecanismos de 

Peticionamento Eletrônico 

X X X X X 

Realizar eventos, buscando atualizar e melhorar as 

ações práticas do curso de graduação, atentando 

para as mudanças no setor educacional e os 

anseios do mercado de trabalho. 

X X X X X 
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2.11.1 – Infraestrutura 

 

META  2021 2022 2023 2024 2025 

Aquisição de monitores compatíveis com segunda tela 

para o SERAJ  

   X    X  X   

Aquisição de scanner e webcams para todos os 

computadores do SERAJ 

   X    X     

Aquisição de computadores para o Escritório Modelo de 

Advocacia. 

    X    X     X  

Mudança da sede do SERAJ para um imóvel perto do 

novo fórum 

    X    

 

2.12 - Da Metodologia de Ensino-Aprendizagem 

 

A metodologia de ensino-aprendizagem característica da FADIVA possibilita ao 

acadêmico caminhar, passo a passo, na direção da constituição do perfil do egresso. 

Desde a sua primeira turma, os docentes vêm se aprimorando na utilização de 

metodologias e técnicas didático-pedagógicas que, efetivamente, estão contribuindo para 

um processo de ensino-aprendizagem emancipatório, permitindo a abertura de espaços 

para a construção do próprio conhecimento. A FADIVA busca superar a metodologia de 

uma “educação bancária”11 e construir uma metodologia de uma “educação 

problematizadora” 12 .  

 
11 Cf. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983, p.66. A concepção 
bancária distingue a ação do educador em dois momentos, o primeiro o educador em sua biblioteca adquire 
os conhecimentos, e no segundo em frente aos educados narra o resultado de suas pesquisas, cabendo a 
estes apenas arquivar o que ouviram ou copiaram. Nesse caso não há conhecimento, os educandos não 
são chamados a conhecer, apenas memorizam mecanicamente, recebem de outro algo pronto. Assim, de 
forma vertical e antidialógica, a concepção bancária de ensino "educa" para a passividade, para a 
acriticidade, e por isso é oposta à educação que pretenda educar para a autonomia. A educação bancária 
com a pura transferência de conteúdos, a não participação do educando na produção do conhecimento, é 
um dos elementos responsáveis pela desmotivação, pela falta de interesse em estudar. 
12 É aquela que parte da realidade problemática em o homem está inserido. Nesse sentido, a educação é 
um encontro entre interlocutores, que procuram no ato de conhecer a significação da realidade e na práxis 
o poder da transformação. Na ação educativa emancipatória ou libertadora, existe uma relação de troca 
horizontal entre educador e educando, exigindo-se nesta troca, atitude de transformação da realidade 
conhecida. É por isso, que a educação libertadora é acima de tudo uma educação conscientizadora, na 
medida em que, além de conhecer a realidade, busca transformá-la, ou seja, tanto o educador quanto o 
educando aprofundam seus conhecimentos em torno do mesmo objeto cognoscível para poder intervir 
sobre ele. Neste sentido, quanto mais se articula o conhecimento frente ao mundo, mais os educandos se 
sentirão desafiados a buscar respostas, e, consequentemente, quanto mais incitados, mais serão levados 
a um estado de consciência crítica e transformadora frente à realidade. Esta relação dialética é cada vez 
mais incorporada na medida em que, educadores e educandos se fazem sujeitos do seu processo. 
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 No processo de conhecimento, a problematização dos conteúdos representa um 

primeiro passo. Os conteúdos são apresentados partindo sempre de um ensino por 

situações problematizadoras em relação aos assuntos a serem estudados, de modo a 

fornecer ao docente uma constante atualização do perfil do acadêmico, bem como o grau 

de dificuldade identificado durante o processo de ensino-aprendizagem.  

 Tal procedimento possibilita ao docente a implementação de ações que se fazem 

necessárias à minimização das dificuldades constatadas. Por outro lado, este 

procedimento evita que o acadêmico assuma uma postura de mero espectador, 

participando ativamente do processo aula. Isso significa uma metodologia de ensino 

dinâmica, que privilegia o debate, ao invés das aulas puramente expositivas.  

 A adoção dessa metodologia está assentada sob a defesa de um processo 

educacional sob uma perspectiva moderna, que defende o crescimento, a participação, 

a criatividade, o envolvimento com a realidade, o comprometimento de seus alunos e 

egressos com os problemas sociais e a busca de suas soluções. 

 Esse é caminho adotado, sendo que há em processo de formulação, novas 

metodologia mais ativas de aprendizagem, que serão implementadas junto à modificação 

da dinâmica curricular, sendo inclusive inserida nesse contexto, a disciplina Projeto, que 

garante uma maior interatividade entre teoria e prática, com a consequente 

potencialização do desenvolvimento de mais competências e habilidades. 

 A FADIVA optou então, pela utilização, nas disciplinas teóricas, como regra geral, 

da técnica de aula expositiva, nas suas formas participativa e dialógica, sendo, 

entretanto, livre a utilização, por parte do docente, de todas as demais técnicas. As salas 

de aula são adequadamente preparadas para a utilização dessa técnica e de outras. A 

utilização de técnicas em equipes é também praticada, sempre que o conteúdo o permitir, 

incentivando-se a realização de atividades desta natureza, visando desenvolver a 

habilidade de trabalhar em equipe, o surgimento de lideranças, a capacidade de ouvir e 

ser ouvido, contestar e ser refutado.  

 Como opção metodológica da FADIVA está, também, a utilização de pesquisas 

pontuais, nas diversas disciplinas que compõem a dinâmica curricular, sendo elas 

orientadas pelos respectivos professores. Além disso, são desenvolvidas, entre outras 

técnicas, as seguintes: aulas práticas, em laboratórios de ensino, tais como atividades 
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simuladas; estudos de casos, análise de jurisprudência, elaboração de trabalhos práticos 

e produção de textos inovadores; seminários ministrados por especialistas, 

pesquisadores, ou pelos próprios alunos, sob orientação; participação em atividades 

complementares, estágios, atividades de pesquisa e extensão.  

 

2.13 - Das Políticas de Gestão 

 

 A Instituição elaborou a sua matriz organizacional, expressa no seu Organograma, 

de forma enxuta, com estruturas flexíveis e ágeis, assegurando o exercício e a 

participação em todas as suas áreas. Cientes de que a administração transcende o 

organograma, as políticas de gestão da FADIVA preveem responsabilidade por 

processos que permeiam todos os níveis da Instituição, privilegiando seus produtos e 

serviços, canalizando as capacidades, as interações, elevando ao máximo a eficiência e 

a eficácia administrativa e a abertura ao conhecimento. 

 A FADIVA adota neste PDI o Modelo de Excelência da Gestão, que é baseado, 

em onze fundamentos de excelência, denominados de pilares do modelo de gestão, os 

quais são colocados em prática por meio de oito critérios utilizados pela Direção Geral e 

demais órgãos de apoio da IES. Os Fundamentos que servirão de pilar para as ações da 

FADIVA são:  

 

- Pensamento sistêmico; 

- Aprendizado organizacional;  

- Cultura de inovação;  

- Liderança e constância de propósitos;  

 - Orientação por processos e informações;  

 - Visão de futuro;  

 - Geração de valor;  

 - Valorização de pessoas; 

 - Conhecimento sobre o aluno e as IES concorrentes;  

 - Desenvolvimento de parcerias; 

 - Responsabilidade social.  
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 E para dar concretude a esses fundamentos através de suas ações, a Gestão 

colegiada da FADIVA utilizar-se-á dos seguintes critérios e fatores:  

 

- Liderança;  

- Estratégias e planos;  

- Alunos/Clientes;  

- Sociedade;  

- Informações e conhecimento;  

- Pessoas;  

- Processos; 

- Resultados. 

 

 A FADIVA, dessa forma, pretende adotar o Modelo de Excelência da Gestão em 

organização educacional, considerado como um sistema orgânico e adaptável ao 

ambiente externo,  utilizando-se do conceito de aprendizado segundo o ciclo de PDCA 

(Plan, Do, Check, Action), que é o modelo de referência para planos de melhoramento 

continuo adotados em muitas organizações e agora vem sendo aplicado com sucesso 

nas instituições de ensino, onde todas as esferas, administrativas, pedagógicas e 

acadêmicas estarão envolvidas. 

 O sistema de gestão adotado pela FADIVA – PDCA, significa uma tomada de 

posição baseada nas iniciais das palavras inglesas que significam planejar, fazer, 

verificar e agir (corretivamente). As quatro partes, que compõem o sistema PDCA a 

serem devidamente observadas e concretizadas pela gestão da FADIVA, são assim 

definidas: 

Planejar: “Não existe nada (nenhum processo) que não possa ser melhorado”. A cada 

fase de planejamento do ciclo a FADIVA escolherá um processo ou problema a ser 

sanado. O processo escolhido pode ser uma atividade, um método, um setor etc. Será 

elaborado um projeto, que será efetivamente estudado por meio de técnicas de 

administração. Serão então estabelecidas metas quantitativas e qualitativas a serem 

alcançadas. Será desenvolvido um plano de ação com parâmetros quantificáveis de 

acompanhamento.  
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Fazer: Depois do plano de ação definido, caberá à gestão colegiada da FADIVA fazer 

com que ele aconteça na prática. Todos os atores e segmentos serão envolvidos. É 

importante colher dados e medidas, visto que é sabido que quem não mede não gerencia. 

Essa aferição deve ser contínua, devendo-se documentar todas as mudanças advindas 

do processo. Em sede de estratégia, serão escolhidos, na fase anterior de planejamento, 

processos e problemas menores, mais fáceis de resolver. Assim, o sucesso das primeiras 

ações servirá de treinamento e incentivo a equipe responsável. À medida, em que forem 

sidos resolvidos os primeiros problemas, irão se seguindo os demais, sendo que, dessa 

vez, contar-se-á com a ajuda da equipe já mais preparada. 

 

Verificar: Nessa fase serão verificados os resultados práticos da implementação do 

plano. Se existirem grandes distorções para alcançar os resultados, poderá ser 

necessário retorno a primeira fase e a alteração ou refazimento do plano inicial. Caso os 

resultados obtidos sejam satisfatórios, em relação às metas estabelecidas, o programa 

deverá prosseguir para a próxima fase. 

 

Agir (corretivamente): comprovando a gestão da FADIVA a eficácia do plano por ela 

implantado e adotado, será necessário torná-lo padrão na IES. O novo procedimento será 

documentado para garantir sua utilização a partir de então, e até que uma nova melhoria 

o modifique. Esta fase garantirá que as mudanças que resultarem em melhorias sejam 

internalizadas nos processos adotados pela FADIVA. Caso as mudanças não alcancem 

os resultados esperados pelo gestor, esta etapa envolverá o retorno à situação anterior 
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2.14 - Estrutura Organizacional com as Instâncias de Decisão 

 

 

Olhar nome correto do Núcleo de Pesquisa e Monografia.  

 

Os órgãos previstos no Regimento da FADIVA - Faculdade de Direito de Varginha 

encontram-se todos implantados. As competências estabelecidas são executadas de 

acordo com as disposições do Regimento.  

 O sistema de administração/gestão oferece suporte necessário ao curso, 

conforme previsto neste PDI apresentado ao Ministério da Educação, assim a Faculdade 

de Direito de Varginha possui um padrão administrativo. 

 No âmbito da estrutura didático-pedagógica organizacional a FADIVA está 

apoiada em órgãos colegiados, executivos, de apoio administrativo, cuja organização, 

composição, e competências estão disciplinadas pelo seu Regimento Interno. 

 A Estrutura de Gestão da Faculdade de Direito de Varginha tem a seguinte 

organização: 

 I- Egrégia Congregação; 
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II- Direção;  

III - Coordenação do Curso de Graduação; 

     a)     Colegiado 

a.1)   Núcleo de Pesquisa e Monografia; 

a.2)   Núcleo de Extensão; 

a.3)   Núcleo de Prática Jurídica; e 

a.4)   Núcleo de Pós-Graduação; 

a.5)   Núcleo Docente Estruturante - NDE; 

IV – Setor Administrativo: 

a) Serviços Gerais; 

b) Pessoal; 

c) Patrimônio;   

V - Secretaria; 

a) TI – Departamento de Tecnologia da Informação; 

b) Biblioteca; 

c) Registro Acadêmico; 

d) Comunicação;   

 

2.15 - Políticas em relação ao Corpo Técnico-Administrativo 

 

 O corpo técnico-administrativo da FADIVA é constituído de profissionais que 

exercem funções de chefia e assessoria, de técnicos e auxiliares que exercem funções 

de apoio técnico-administrativo e de operadores que, executam serviços básicos, 

padronizados e de rotina, compreendidos na administração e operacionalização de 

atividades-meio. Para atendimento a demandas específicas e transitórias, a FADIVA 

contrata serviços temporários ou eventuais de terceiros, não-integrantes do seu quadro 

de pessoal técnico-administrativo. 

 Os procedimentos de recrutamento, seleção, admissão, enquadramento e lotação 

de pessoal técnico-administrativo, bem como o sistema de progressão funcional 

obedecem às normas estabelecidas pela Direção.                                                                                                                                         
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 O Plano de Cargos e Salários do pessoal técnico-administrativo compreende 

categorias ocupacionais e cargos, instituídos com base em diferentes requisitos de 

escolaridade, formação, experiência e responsabilidade, como também como em outras 

exigências decorrentes das especificidades e características das atribuições, e os 

funcionários que integram são selecionados e contratados em conformidade com a 

legislação vigente e com as normas da FADIVA.  

 As relações de trabalho dos integrantes do corpo técnico-administrativo da 

FADIVA são regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e em conformidade 

a Convenção Coletiva de Trabalho (celebrada entre Sindicato Dos Estabelecimentos De 

Ensino No Estado De Minas Gerais (Sindicato Das Escolas Particulares De Minas Gerais) 

- SINEP/MG, e Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado de Minas 

Gerais - SAAE/MG), a FADIVA adota os seguintes critérios, prazos e demais condições 

para o Plano de Cargos e Salários de seus empregados.  

 Com base nas políticas de aperfeiçoamento de pessoal e qualificação dos 

serviços, a FADIVA provê e facilita a integração e o desenvolvimento do seu pessoal 

técnico-administrativo, incentivando o funcionário: 

  I – a participar de eventos, palestras, seminários e atividades, dentro e fora 

da Escola, que contribuam para o aperfeiçoamento e a atualização profissional; 

       II – a realizar cursos de extensão, de graduação e de pós-graduação 

relacionados com a área de atuação; 

       III – a participar de programas internos específicos de treinamento e 

aperfeiçoamento; 

       IV – realizar cursos de idiomas estrangeiros necessários ao exercício das 

funções. 

 O acesso e as condições de participação dos funcionários em cursos, atividades 

e programas de treinamento e desenvolvimento são determinados pela Direção da 

FADIVA. 

 Há um funcionário especializado em departamento de diplomas e vários outros 

funcionários que se dedicam ao atendimento exclusivo por turma, de forma a garantir um 

maior conhecimento e vínculo entre a secretaria e o corpo discente.  A Secretaria conta 

com vários funcionários de nível superior responsáveis pela organização do setor, além 
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de auxiliares administrativos e menores aprendizes, de forma a cumprir sua missão de 

responsabilidade social.  

 O pessoal do corpo técnico-administrativo recebe treinamento contínuo visando 

um mais adequado atendimento do corpo discente, através da oferta pela gratuita pela 

FADIVA de cursos de capacitação no âmbito de atendimento na Secretaria. Outro ponto 

que a instituição se destaca, refere-se ao incentivo aos estudos e ascensão profissional 

aos funcionários. Alguns são graduados em Direito, outros estão se graduando. 

 Além da bolsa de estudos, os mesmos têm a flexibilização de horários para que 

possam cumprir as atividades de trabalho e do curso em questão, de forma a conciliar 

adequadamente o trabalho e o estudo. 

 

2.16 - A Política de Responsabilidade Social da FADIVA 

 

 A educação está sendo desafiada por oportunidades novas, relacionadas às 

tecnologias, que têm melhorado os modos através do qual o conhecimento pode ser 

traduzido, difundido, acessado e controlado. 

 A FADIVA busca transformar e induzir mudanças na sociedade, atuando como 

componente essencial no desenvolvimento cultural e socioeconômico dos indivíduos, 

para isso coloca seus estudantes no centro de suas preocupações, permitindo assim sua 

inserção na sociedade. 

 A Faculdade de Direito de Varginha é mais que uma instituição que forma 

bacharéis, ela traz uma missão dos padrões de qualidade de vida, onde está inserida 

com consequentes benefícios para a sociedade. 

 A intenção da FADIVA é formar o cidadão participativo, responsável, 

compromissado, crítico e criativo, para isso define as ações educativas e as 

características necessárias voltadas para o cumprimento de seus propósitos. 

 A Faculdade de Direito de Varginha é consciente de sua responsabilidade na 

melhoria da qualidade do ensino que oferece, pois este é fator fundamental na solução 

dos problemas que afligem a humanidade em geral e a comunidade regional em 

particular. 
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 Considerando este contexto, a FADIVA mantém-se fiel a sua missão, aos seus 

princípios e aos seus objetivos ao mesmo tempo em que propõe mudanças significativas 

para acompanhar os novos tempos.  

 A responsabilidade social se traduz na forma como uma instituição conduz suas 

atividades de maneira que se torne corresponsável pelo desenvolvimento da sociedade.    

 A FADIVA surgiu da preocupação de intelectuais, juízes e advogados de Varginha 

e da região em oferecer ensino superior aos jovens secundaristas desprovidos de 

recursos para matricularem-se em outras localidades e também para aqueles que, por 

um motivo ou outro, não pudessem se deslocar para os grandes centros, como pais e 

mães de família, o que vem a demonstrar sua responsabilidade social desde seu 

nascedouro. 

 A preocupação com a sua responsabilidade social faz da FADIVA então, uma 

instituição singular, como se pode notar nas declarações de egressos. De acordo com os 

alunos a FADIVA modificou o destino de muitos, tanto pela formação jurídica recebida, 

como pelo calor humano, afeto e dedicação de seus profissionais e professores, muitos 

inesquecíveis para vários alunos.   

 A FADIVA, partindo da sua missão, desenvolve suas atividades, comprometida 

com a responsabilidade social, através de projetos Institucionais, participação em 

campanhas voltadas à comunidade, assim como a prestação de serviços gratuitos.  

 A Instituição também está cumprindo com sua missão ao promover o 

desenvolvimento da pessoa através do ensino, possibilitando a transformação da 

sociedade nas dimensões humanas envolvida. 

 A FADIVA realiza de forma contínua e reiterada, relevantes projetos de caráter 

social, atendendo a diversas demandas e setores da sociedade, com inserção direta no 

âmbito ambiental, patrimonial, cultural dentre outros, citando como exemplos os 

seguintes projetos já realizados nos últimos anos, estando tudo devidamente relatado e 

documentado na IES. Insta salientar que vários projetos não possuem culminância 

definida em face de seu caráter contínuo. 

 A FADIVA tem recebido troféus e homenagens reiteradas pela contribuição que 

traz para a sociedade através de seus projetos de extensão e alguns são de tão relevante 

destaque local, que atualmente dois deles em face de sua importância, foram indicados 
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a receber numa Moção de Aplauso em reconhecimento da Câmara Municipal de 

Varginha que prestigiou os projetos “Biblioteca Encantada”, cuja finalidade trata-se da 

arrecadação de livros infantis para crianças de uma escola carente e o projeto“ Doe Amor 

Ao Próximo – que tal doarmos sangue juntos?”, que reúne já há alguns anos, grupos 

numerosos de alunos que se transformam em contínuos doadores de sangue. Os alunos 

são motivados pela IES a participarem de doação de sangue coletiva a fim de atender a 

mais essa demanda social, recebendo desta forma certificado de cumprimentos de 

atividades complementares. 

- Páscoa Solidária – Arrecadação e doação de ovos e chocolates para as crianças 

carentes de cidade de Varginha – Projeto contínuo. 

- Biblioteca para detentos do presídio de Varginha – Arrecadação e doação de livros 

para  reformulação da Biblioteca do presídio de Varginha. 

- Natal Solidário – Campanha de arrecadação e posterior distribuição de brinquedos 

para  crianças de uma escola carente instalada em bairro de situação de risco da cidade, 

 sendo que a maioria das crianças são filhos de detentos do sistema prisional da 

cidade. 

- Solidariedade e Cidadania – uma proposta de inclusão social que atende as cidades 

de Varginha, Três Corações e Três Pontas. Refere-se a informações e serviços de 

atendimentos jurídicos e afins, prestados à comunidade carente, sendo realizado nos 

bairros carentes, junto às paróquias locais. São prestadas informações, 

encaminhamentos à Defensoria Pública, ao MP, agendamentos em órgãos e autarquias 

federias para prestação de serviços específicos, etc – Projeto contínuo. 

- Viver Bem – uma inclusão social – atendimento as pessoas idosas realizando 

atividades de lazer, esportivas, recreativas e sociais, além do relevante aspecto legal 

ligado a orientação de serviços e benefícios previdenciários e assistenciais, como 

acompanhamentos para requerimento de aposentadorias, benefício de prestação  

continuada, perícias médicas, obtenção de remédios, contando para tanto com  

cuidadosa capacitação de vários alunos participantes, através de curso ministrado por 

uma egressa da FADIVA que ocupa o cargo de chefia no INSS; 

- Visita a Penitenciária e ao Presídio – Campanha de arrecadação de itens de higiene 

pessoal para ser distribuída entre a população carcerária. 



56 
 

- Calourada Solidária – Gincana visando arrecadar alimentos/leite para doação à 

população  carente de forma a substituir o trote universitário por trabalho social. 

- Ação conjunta SEDES e FUNEVA – voluntários estagiários em atuação nas unidades 

prisionais de Minas Gerais visando a promoção dos direitos dos detentos, dedicando-se 

mediante supervisão de professor específico atuar na revisão de pena, progressão de 

regime e demais direitos a que fazem jus. 

- Júri Simulado – De caráter Jurídico, Antropológico e Sociológico os alunos de todos 

os anos e sob a orientação e supervisão de professores, simulam uma seção de Tribunal 

do Júri, a fim de vivenciar a vivência profissional e os reflexos deste instituto na 

sociedade. 

- FADIVA em Meio Ambiente – Campanha visando a cooperação para a preservação 

do meio ambiente, através de coleta de lixo digital, coleta de pilha, baterias e demais 

agentes poluentes. 

- FADIVA em ação – União do Núcleo de Prática Jurídica e Projetos Solidariedade e 

Cidadania e Viver Bem em atendimentos aos itinerantes na cidade de Varginha visando 

atendimento de caráter jurídico, através de informações, esclarecimentos de dúvidas, 

encaminhamentos, etc. 

- Campanha de Inverno – Projeto em Parceria com a Prefeitura e EPTV (Arrastão da 

Solidariedade) visando arrecadação de agasalhos para distribuição à população carente. 

- Projeto Antropologia no Brasil – Visando estudar e resgatar a história da raça negra 

e valorizar a população indígena no Brasil, combatendo formas de exclusão e 

preconceito. 

- Coral da FADIVA – Projeto de disseminação da música e do canto na comunidade 

acadêmica. O coral é composto pelo corpo discente da FADIVA se apresenta 

publicamente em eventos internos e externos à IES. Aos alunos participantes são 

ofertadas bolsa, referente à descontos em suas mensalidades escolares. 

- Momento Universitário Cultural – MUC – Evento mensal de apresentação dos talentos 

no espaço de convivência universitário, advindos do corpo discente que tem a 

oportunidade de se apresentarem com seus grupos, duplas, conjuntos, bandas, para a 

comunidade acadêmica de forma demonstrar seu talento e trabalho. Tem sido de grande 

relevância esses momentos, tendo em vista a grande oportunidade de sinergia e 
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interatividade na comunidade acadêmica, que goza de momentos de cultura e lazer,  

atraindo inclusive universitários de outras instituições próximas a FADIVA, possibilitando 

ainda um intercâmbio entre comunidades acadêmicas – Projeto contínuo. 

- Passeata Ecológica – Parceira com a OAB em defesa da responsabilidade ambiental 

e preservação do ambiente que ocorre anualmente. 

- Oficina de profissões – Projeto em parceria com as Instituições de Ensino visando 

informar estudantes do ensino médio acerca das possibilidades da carreira jurídicas e 

das amplas formas de atuação destes profissionais  

- CineFADIVA: um diálogo entre o direito e a sociedade - Projeto que visa um encontro 

bimensal entre a FADIVA e a sociedade, momento em que após a exibição de um filme 

com ligações jurídicas, são debatidos os temas centrais entre debatedores, professores, 

alunos e visitantes, apresentando-se como um real momento de  aprendizado lúdico 

para todos os segmentos, de forma a propiciar informação, cultura  e lazer. 

 

 Novos projetos em fase de implantação: 

- FADIVA na TV: “Seu Direito”, quadro existente desde 2020, que vai ao ar toda quinta 

feira durante o Programa Alterosa Alerta do SBT, que oferece uma excelente prestação 

de informações jurídicas à população a exposição dos mais variados temas de interesse 

e relevância, momento em que os professores da IES se revezam para levar respostas 

às questões inúmeras questões suscitadas pela sociedade. 

- Primeiros passos rumo a cidadania: Direito a ter direitos, isso se aprende na escola 

– Projeto de extensão que visa o treinamento e capacitação de alunos, para ministrarem 

aulas sobre cidadania, direitos básicos, estrutura e funcionamento do Poder Judiciário, e 

afins para os alunos da rede pública de ensino. 

- Direitos da Vida – Apoio aos Pacientes do Centro de Oncologia de Varginha – Projeto 

que visa a capacitação de um grupo de alunos que atuarão em horário e local pré-

determinado no Centro de Oncologia de Varginha, para esclarecer aos pacientes e 

familiares, os direitos a que fazem jus, como por exemplo: medicamentos, isenção de 

impostos, possibilidade de resgate de FGTS e vários outros direitos que podem 

efetivamente melhorar a qualidade de vida destas pessoas. 
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3. AS POLITICAS EM RELAÇÃO AO CORPO DOCENTE 

 

 A FADIVA procura selecionar profissionais que atendam os pré-requisitos de 

desempenho referentes ao cargo ocupado e que tenham condições de desenvolver a 

missão institucional. No caso dos docentes sempre privilegiando a formação e titulação 

acadêmica e a experiência docentes casada com a experiência profissional na área de 

atuação docente. 

 As experiências profissionais dos docentes da FADIVA – Faculdade de Direito de 

Varginha, encontram-se de forma descritiva mais extensa e completa no Catálogo de 

Oferta de Curso, que se encontra disponível no site da IES em forma virtual, e em forma 

impressa nos setores de secretaria, biblioteca e coordenação da FADIVA – Faculdade 

de Direito de Varginha. 

 A FADIVA, mantém uma política de recrutamento, seleção e avaliação do seu 

corpo docente responsável pela reunião de um dos melhores quadros de profissionais do 

sul de Minas Gerais. É evidente a política de qualificação dos docentes, regime de 

trabalho, plano de carreira e remuneração. No entanto, cumpre logo especificar uma 

situação peculiar ao ensino jurídico brasileiro.  

 As pesquisas mostram que um dos pontos cruciais para a atual crise do ensino é 

uma insuficiente qualificação didática do professor bem como a quase inexistência de um 

sistema mais rigoroso de avaliação de desempenho do corpo docente. A FADIVA possui 

um Programa Permanente de Avaliação de Docentes. Os indicadores de desempenho 

são construídos com os próprios professores e aplicados pela C.P.A e têm a participação 

ativa dos alunos. Os alunos são estimulados a participar da avaliação anual dos docentes 

a exemplo do que já ocorre nas melhores escolas do mundo.  

 Para alcançar a excelência no ensino a FADIVA conscientizou-se da necessidade 

de alcançar uma maior titulação ao corpo docente. Em atendimento à essa demanda, 

foram então contratados pela IES, mais professores com maior titulação. Salienta-se que 

há incentivo total por parte da IES através de sua Direção no sentido de possibilitar a 

contínua formação de seus docentes, principalmente no âmbito de Pós-Graduação 

stricto-sensu, sendo disponibilizado para tanto, um programa de incentivo da formação 

continuada, que conta com auxílio financeiro, logístico e operacional. 
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 Concomitantemente também já vem sendo ofertado pela FADIVA de forma 

concreta uma maior titulação, de forma que, professores Mestres da IES que estão 

cursando Doutorado gozam de incentivo institucional, como também os professores com 

Especialização que estão cursando o Mestrado, gozam do mesmo incentivo. 

 Além do apoio financeiro, há ainda e apoio de substituição docente, de forma a 

possibilitar aos professores, se capacitarem também através de cursos de média ou curta 

duração, ou participarem de eventos, simpósios, congressos e demais eventos de 

natureza pedagógica que possam contribuir em sua capacitação profissional docente. 

 Para tanto, foi implantado o Programa de Apoio à Eventos para os professores, 

que conta com regulamento próprio e requerimentos específicos, de forma a contribuir 

com sua formação continuada e capacitação constante, melhorando assim sua didática 

e performance 

 Foi implantado desde 2011 ainda sob a égide do PDI anterior, um Plano da 

Capacitação Docente, ainda em aplicação, de forma a garantir a formação continuada de 

professores, visando a capacitação sistemática e coletiva do corpo docente. Tal 

capacitação é realizada semestralmente com base no plano referenciado que veio a ser 

aprovado pela Direção e mediante recursos autorizados pela Mantenedora.  

 Dessa forma, são ofertados pela FADIVA, semestralmente, cursos de relevância 

para contribuir na formação e atualização didático-pedagógica de seu corpo docente. 

Estes cursos se dão através de contratação de professores com alta titulação e 

reconhecimento, que comparecem na FADIVA para ministrar minicursos à todo corpo 

docente, cuja frequência comprovada, garante certificação. 

 Além do apoio financeiro, há ainda e apoio de substituição, para poder possibilitar 

aos professores se capacitarem em cursos de média ou curta duração, ou participarem 

de eventos, simpósios, congressos e demais eventos de natureza pedagógica e de 

capacitação. 

 As demais ações de capacitação coletiva dos docentes da FADIVA – Faculdade 

de Direito de Varginha são realizadas semestralmente com base em plano de 

capacitação docente aprovado pela Direção e mediante recursos autorizados pela 

Mantenedora.  
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 Aos professores pertencentes ao NDE e CPA, são disponibilizados cursos de 

capacitação técnica em centros de referência nas capitais, sendo que todo o custo fica à 

cargo da Mantenedora, como também as demais despesas de hospedagem e viagem. 

 A Faculdade de Direito de Varginha, embora possuí um Plano de Cargos e 

Salários que se encontra em vigor e que se encontra devidamente implementado na IES.  

 

 

4. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

  

 A FADIVA considera de maior relevância as questões pertinentes ao mundo 

contemporâneo, especialmente as que dizem respeito ao âmbito das subjetividades, 

especificamente num ambiente universitário, com vistas à prevenção de possíveis 

dificuldades à vida acadêmica, em seus múltiplos aspectos.  

 Assim sendo desenvolveu e vem desenvolvendo políticas específicas para 

propiciar ao aluno FADIVA uma maior satisfação, envolvimento, sensação de pertença e 

inclusão, acolhimento e satisfação de necessidades diversas. 

 

4.1 - Da Semana de Acolhimento e Inserção 

  

Foi desenvolvida desde o início de 2011, uma política de acolhimento e de 

inserção dos ingressantes na comunidade FADIVA efetivada durante toda a primeira 

semana de aula do curso. Um cuidado com a parte humanista relacional e de convivência 

foi implementada, de forma a propiciar um ingresso receptivo, caloroso e tranquilo. Ela 

se dará de forma permanente.  

 É então ofertado na ocasião, momentos próprios de informações básicas acerca 

do funcionamento da instituição, do curso, do sistema de avaliação, frequências, direitos 

e deveres do alunado e demais informações de caráter geral que são amplamente 

passadas aos alunos ingressantes. 

 Tal medida pauta-se na observação por parte da CPA, em avaliação anterior, ao 

analisar o quesito sobre informações gerais, sendo reconhecido uma fragilidade nesse 
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aspecto. De posse dessa informação, instituiu-se oficialmente a Semana de Inserção, 

substituindo a aula magna, de praxe até então. 

 Durante a semana em referência, são entregues aos alunos, informativos e folders 

com a síntese do Manual do aluno, sendo que, concomitantemente foi disponibilizado no 

site da FADIVA, o manual na íntegra, que ainda é passado via datashow no salão nobre, 

para todos os alunos ingressantes e comentado pela assessora pedagógica, responsável 

pela idealização e criação da referida semana. 

 Assim, todas as informações acadêmicas relevantes são devidamente repassadas 

na ocasião, na ocasião, abre-se momento para perguntas e esclarecimentos de eventuais 

dúvidas, contando desde o início com a participação e interesse dos alunos. 

 Para além dessas informações, dessa semana de inserção é passada aos alunos 

ingressantes uma síntese sobre cada uma das relevantes carreiras jurídicas, a fim de 

propiciar ao alunado um panorama geral do universo de atuação jurídica. 

 Em sequência, são então ministradas ao longo da semana, palestras mais 

aprofundadas sobre as carreiras jurídicas, com a presença de profissionais específicos 

de cada área de atuação jurídica, para desta forma, compartilharem experiências, 

passarem noções básicas das funções desenvolvidas por cada um, descreverem o perfil 

desejado para cada profissão, a forma de ingresso, os desafios, os ganhos financeiros e 

sociais.  

 

4.2 - Do Atendimento Psicopedagógico 

 

 Dessa forma, através da Diretoria, da Coordenação do Curso, da Secretária e do 

Núcleo de Apoio ao Aluno FADIVA – NAAF, propõe-se a contribuir na reconfiguração 

desse cenário, oportunizando aos acadêmicos, a participação em atividades 

diferenciadas da sala de aula, caracterizadas prioritariamente nas dimensões 

psicopedagógica, comunitária e profissional.  

 O objetivo dessa política de atendimento é promover espaços de acolhimento, 

aprendizado, convivência e ressignificação de aprendizagens, que possam contribuir 

para a ampliação da qualidade de vida dos acadêmicos e demais possíveis interessados.  

Estas ações dão ênfase ao trabalho em grupos, sem perder de vista a estratégia do 
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encontro individual, pensado aqui como um espaço de acolhimento, diagnóstico e 

proposição de ingresso (ou encaminhamento) do acadêmico em um dos grupos de 

trabalho. Este núcleo é coordenado por uma psicóloga e conta ainda com uma pedagoga 

que atendem individualmente os alunos mediante agendamento. 

 Este Núcleo funciona em sintonia com todas as disciplinas que representam o 

cerne fundamental do Curso do Direito e outras atividades complementares promovidas 

pela Instituição, visando, deste modo, proporcionar ao alunado uma verdadeira 

integração e uma visão interdisciplinar do fazer pedagógico, atendendo às suas 

necessidades profissionais, aos seus anseios e às suas aspirações num mundo 

globalizado e interligado. 

 O Núcleo de Apoio ao Aluno FADIVA - NAAF é um órgão de apoio que se propõe 

acolher os discentes, docentes e funcionários (as), levando em consideração os fatores 

emocionais, subjetivos e psicológicos que interferem no processo de conhecimento, 

amadurecimento e aprendizagem de cada ser humano. 

 O NAAF tem acesso ao corpo discente por meio de encaminhamentos ou 

solicitações dos professores, Coordenador do Curso, do Diretor da Faculdade, ou por 

procura direta dos próprios alunos, ou demais interessados em face de necessidades ou 

disposições internas pessoais. O NAAF apresenta-se como um grande diferencial no 

processo ensino-aprendizagem e possui regulamento próprio. 

 

4.3 - Dos Programas de bolsas de Estudos para Alunos 

 

 A FADIVA – Faculdade de Direito de Varginha possui um efetivo Programa de 

Bolsas que visa atender as mais diversificadas necessidades do alunado, de forma a 

oferecer várias modalidades de bolsas, variando os valores entre 10, 20, 30, 40 e até de 

50% do valor da mensalidade.  

 Os critérios de obtenção das bolsas estão ligados aos fatores como necessidade 

comprovada, transporte intermunicipal, idade, parentesco e demais possibilidades de 

ensejo em conformidade ao regulamento próprio que se seguirá abaixo. 

 Ressalta-se, entretanto, antes disso que, existem outras modalidades de bolsas 

não contempladas no programa abaixo, mas que à medida em vão surgindo, vão sendo 
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implementadas, com a finalidade de melhorar e aumentar o acesso ao ensino superior e 

possibilitar o cumprimento de responsabilidade social da FADIVA. 

 

4.4 - Das Políticas de Estímulos à Permanência 

4.4.1 - Do Mecanismo de Nivelamento 

 

 Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a 

FADIVA oferece cursos de nivelamento em Língua Portuguesa para os alunos 

ingressantes, de forma que terão a oportunidade de cursá-lo aos sábados. Esse 

mecanismo tem como objetivos auxiliar os acadêmicos iniciantes em ampliar 

conhecimentos básicos, desenvolver habilidades conceituais e; qualificar os acadêmicos 

ingressantes para melhor aproveitamento em seus cursos, a fim de reduzir a evasão.  

 Também serão ofertados, mediante a observação de necessidade levantada pelos 

professores ou pelo coordenador, pela CPA ou NDE, ou mediante a manifestação do 

corpo discente dos demais períodos, o nivelamento qualquer disciplina, sendo que há 

uma total disponibilidade de apoio financeiro, operacional e logístico para esses 

programas de forma que poderão ser ofertados gratuitamente em dias e horários 

compatíveis à realidade do alunado. 

 

4.4.2 - Do Atendimento Extraclasse 

 

 O atendimento extraclasse aos alunos será realizado pelo Coordenador do Curso 

pela assessoria pedagógica. Essa orientação se fará personalizada e individualmente, 

mediante a prática de “portas abertas” onde cada aluno pode apresentar suas dúvidas 

ou fazer suas solicitações na sala da coordenação nos horários destinados a essa 

recepção e escuta. 

 O aluno pode buscar esse setor sempre que precisar.  Se preferir, pode agendar 

no protocolo, via e-mail ou pessoalmente, no horário de sua conveniência. 

 O Setor de Secretaria também atende alunos e Professores. Ao aluno para 

esclarecimentos sobre o currículo, questões pedagógicas, possibilidades de 

Transferência, informações sobre Professores, enfim, um atendimento mais 
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individualizado. Aos Professores para informações e esclarecimentos necessários para 

desenvolvimento de seu trabalho.  A Secretaria também recebe requerimentos por e-mail 

e pelo Portal do Aluno. Ressalta-se, ainda, que o discente tem acesso à sua vida 

acadêmica, podendo acompanhar suas faltas, notas, material pedagógico, atividades, 

etc, através do sistema Totvs, devidamente implantado na IES desde 2018. A Secretaria 

também recebe os pedidos de históricos, transferência de turno e turma, trancamentos, 

desligamentos, sugestões ou eventuais reclamações, pedido de esclarecimentos tanto 

pessoal quanto virtualmente, dispondo de funcionários para proceder resposta de forma 

célere, seja de forma presencial, ou ainda de forma virtual. 

 

4.4.3 - Ouvidoria  

 

 Este setor institucional funciona com total liberdade e isenção sendo totalmente 

independente e desvinculado da Direção ou demais serviços administrativos da IES, 

visando dar um atendimento especial ao aluno, no sentido de receber suas reclamações, 

sugestões e colocações necessárias e serem levadas e deliberadas em outras instâncias.  

São funções específicas da Ouvidoria: 

- Receber, analisar, encaminhar e responder ao discente, docente e comunidade suas 

demandas; 

- Fortalecer a cidadania ao permitir a participação dos mesmos; 

- Garantir o direito à informação. 

 A Ouvidoria é então um importante e diferenciado canal de comunicação direto e 

aberto para a ampla exposição dos alunos em face da dinâmica institucional e da atuação 

das esferas docentes e técnico-administrativas. Funciona em sala própria e em horários 

compatíveis com as necessidades do corpo discente. 

 

4.4.4 - Portal da Empregabilidade 

  

Um relevante serviço prestado pela IES é o Portal da Empregabilidade da FADIVA, 

que tem como objetivo específico de proporcionar a integração do estudante ao mercado 

de trabalho. Este vínculo aluno-empresa fornece vantagens bilaterais. O aluno tem 



65 
 

acesso direto às vagas cadastradas por inúmeras empresas e as empresas dispõem de 

um canal direto com um grande banco de dados de alunos promissores na área do 

Direito. 

 

4.4.5 - Momento Universitário Cultural – MUC 

 

 Trata-se de uma política de acolhimento, inclusão, lazer e descontração, que alia 

cultura e diversão entre toda a comunidade acadêmica. São apresentações feitas 

mensalmente, por alunos artistas da própria FADIVA, que tenham bandas, grupos, 

duplas, grupos de dança, mágica, etc., que fazem sua apresentação com todos os 

recursos ofertados pela instituição, no espaço de convivência universitário, de forma a 

promover seus trabalhos, demonstrarem seus talentos e uma real integração entre todos 

os alunos, de todas as turmas, contando ainda com a presença dos professores e 

funcionários. 

 

4.4.6 - Acompanhamento dos Egressos 

 

 Ciente de sua responsabilidade na formação dos seus alunos egressos, A FADIVA 

conta com mecanismos de acompanhamento e programas voltados para a sua educação 

continuada.  

 Ao concluir o curso de graduação, o aluno formará um novo vínculo com a 

Instituição, através do recebimento de correspondências informativas para participação 

em eventos acadêmicos, grupos de estudos, sugestão de leituras.  

 O Egresso receberá permanentemente correspondência eletrônica com os 

seguintes objetivos:  

a) manter contato e reunir os egressos da Instituição;  

b) obter informações sobre o profissional formado na FADIVA e sua inserção no mercado 

de trabalho;  

c) possibilitar o conhecimento e utilização das instalações, recursos, instrumental e 

atividades que a FADIVA oferece;  
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d) abrir espaços científicos e tecnológicos para o desenvolvimento de projetos, 

publicações e pesquisas pessoais e profissionais;  

d) manter o acadêmico egresso informado e atualizado sobre realizações e inovações 

que ocorrem no curso, para que ele possa fazer ajustes e/ou novas habilitações e cursos 

de atualização.  

e) Participar do banco de currículos, disponibilizando-se no mercado de trabalho.  

 O programa específico de apoio e acompanhamento do Egresso, que tem com 

responsável a coordenadora de extensão e uma funcionária formada em Direito, com 

especialização que promove de forma eficaz o levantamento e cadastramento dos 

egressos da FADIVA, de forma a os manter informados sobre toda a dinâmica 

institucional e proporcionar reencontros entre os ex-alunos entre si e entre estes e os 

professores. 

 Há ainda, o espaço próprio onde são informados através das mídias sociais, nas 

quais todos se encontram devidamente incluídos e ainda através e-mails e demais formas 

de comunicação relevante como Instagram e Facebook, sobre as inserções no mercado 

de trabalho, vivências e dificuldades profissionais. No site da FADIVA – Faculdade de 

Direito de Varginha há portal específico para cadastramento, de forma a poder a IES dar 

sequência ao atendimento aos seus egressos.  

 Inúmeros egressos estão de destacando na vida profissional como 

desembargadores, juízes, promotores, procuradores, deputados federais e estaduais, 

ministros, fiscais, vereadores, grandes empresários e diretores de empresas públicas e 

privadas. Estes egressos são sempre convidados a participarem dos eventos 

acadêmicos, culturais e sociais da FADIVA, ocasião em que, de forma oportuna, se 

mostram como paradigmas para os alunos da IES. 

 

4.4.7 - Seguro Estudantil 

 

 A FADIVA dispõe de Seguro Estudantil para toda a comunidade acadêmica. Há, 

desta forma, uma assistência 24h com cobertura para pagamento de despesas médico-

hospitalares. Há ainda a possibilidade de dispor ao aluno que estiver com alguma 

enfermidade mais grave, mas compatível com o exercício de atividades escolares lhe é 
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fornecido um professor para aulas de reforço. Aulas ministradas na residência do 

enfermo. 

 

4.4.8 - Do Departamento de TI  

 

O Departamento de Tecnologia da Informação da Faculdade de Direito de 

Varginha está plenamente implantado e regulamentado. É um centro próprio e 

especializado de processamento de dados e controle sistematizado de informações, 

responsável pela informatização e controle de segurança da informação da instituição, 

cujo quadro de colaboradores é altamente especializado. 

Os recursos de tecnologias de informação asseguram a execução do 

planejamento institucional como um todo, viabilizam as ações acadêmico-administrativas, 

garantem a acessibilidade comunicacional, possibilitam a interatividade entre os 

membros da comunidade acadêmica e apresentam soluções tecnológicas inovadoras. 

 O Departamento é responsável, também, pelo Laboratório de Informática da IES, 

que é um amplo espaço físico com refrigeração controlada e normas de uso, segurança 

e acesso previstas em regulamento próprio. 

 Os recursos de tecnologias de informação asseguram a execução do PDI, 

viabilizam as ações acadêmico-administrativas, garantem a acessibilidade 

comunicacional, possibilitam a interatividade entre os membros da comunidade 

acadêmica e apresentam soluções tecnológicas inovadoras. 

 As tecnologias de informação planejadas para o processo de ensino 

aprendizagem possibilitam a execução do PDI, viabilizam a acessibilidade digital e 

comunicacional e a interatividade entre docentes e discentes, asseguram o acesso a 

materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e lugar e propiciam experiências 

diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso. 

 A rede de sistemas de informação e comunicação funciona em nível acadêmico e 

administrativo, objetivando o pleno desenvolvimento institucional, proporcionando a 

todos integrantes do sistema a plena dinamização do tempo, bem como permite o 

processo de ensino aprendizagem. 



68 
 

 A Faculdade de Direito de Varginha, por meio de sua rede de computadores 

interna, comunica com a comunidade acadêmica (alunos, professores e colaboradores) 

por meio de seu portal e plataformas desenvolvidas pela própria instituição, em softwares 

específicos para o desenvolvimento das atividades, objetivando o acesso eletrônico aos 

dados acadêmicos e administrativos, por quem se fizer necessário. 

 A plataforma/software utilizada permite relacionamento acadêmico do aluno com 

a IES, via web, além de realizar ações como: renovação de matrícula, lançamento e 

consultas a notas e faltas, upload e download de materiais e apostilas dos professores, 

consulta financeira, segunda via de boleto, consulta ao acervo bibliográfico, reserva de 

livros, dentre outras ferramentas. 

 As salas de aula contam com suporte de equipamento, como: projetores, entrada 

para laptops e a IES possui rede wireless para uso dos que a frequentaram, favorecendo, 

assim, a comunicação e o acesso à informação.  

 A comunicação externa acontece periodicamente por meio de seminários, 

jornadas temáticas, outdoors, folders, jornais, revistas, emissoras de rádio e TV da região, 

redes sociais, cursos de extensão e práticas de ações sociais através de atividades que 

envolvem a comunidade devido ao atendimento que é feito pelos acadêmicos dos 

diversos cursos da IES, divulgação, em toda a região, dos processos seletivos, de pós-

graduações, e quaisquer outros eventos. 

 Com o objetivo de atender ao modelo pedagógico de educação a distância da IES 

principalmente durante a pandemia, é utilizada uma plataforma de acesso e 

funcionamento integral via web, a qual garante ao aluno flexibilidade de acesso 

considerando-se a esfera temporal (qualquer dia e hora) e a esfera espacial/geográfica 

(de qualquer local), além de flexibilidade na organização dos estudos, utilizando 

ferramentas web desenvolvidas na instituição e, também, plataformas de serviços digitais 

como Google Workspace. 

 

4.4.9 - Do Sistema Totvs 

 

 A FADIVA dispõe de um excelente sistema ERP (Enterprise Resource Planning), 

que atende com maestria os serviços, integrações e soluções que alunos, professores e 
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colaboradores necessitam. Em seu módulo web, os alunos podem verificar como está 

sua participação em aula, visitar o acervo da biblioteca, renovar e reservar livros, conferir 

notas e acompanhar toda a sua vida e registros acadêmicos. 

Existem ainda outros canais virtuais como o site institucional, onde a comunidade 

em geral pode acompanhar toda a estrutura acadêmica, como informações detalhadas 

sobre a instituição e o curso, avisos, notícias diárias, publicações, acesso aos 

documentos de Núcleos, como Monografia, Extensão e Prática Jurídica e informações 

de contato com os Departamentos Institucionais e Ouvidoria. 

 

4.4.10 - Laboratório de Informática 

 

 O Laboratório de Informática da FADIVA é um amplo espaço físico com 

refrigeração controlada e normas de uso, segurança e acesso previstas em regulamento 

próprio. Dispõe de 38 computadores completos, com softwares de edição de textos, 

planilhas e apresentações multimídias e acesso à internet, 02 computadores completos 

e adaptados (via software e fisicamente) para Pessoas com Deficiência (PcD) e 06 

espaços para notebook. 

O Laboratório é facultado ao corpo discente e docente, colaboradores, egressos 

da FADIVA e pessoas com autorização da Diretoria. 

Horário de Funcionamento: De segunda à quinta-feira, de 08h00 às 11h30 e de 

19h00 às 22h00 e sexta-feira de 08h00 às 12h e de 13h às 17h. Não funcionando aos 

sábados, domingos, feriados e quando não houver aulas. 

 

4.4.11 - Da Biblioteca 

 

 A Biblioteca da FADIVA tem amplo acervo que permite a realização de pesquisas 

aprofundadas em várias áreas do conhecimento, em especial nas humanas e sócio-

políticas, e nas áreas específicas do Direito, facilitando assim, o trabalho e a pesquisa 

interdisciplinar. O acervo bibliográfico atende aos requisitos quantitativo e qualitativo 

exigidos pela LDB, devidamente atualizado e composto por livros, periódicos, filmes, fitas 

cassetes, jornais e revistas, tudo em conformidade ao exigido pelo MEC. A Biblioteca 
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está devidamente informatizada, permitindo o acesso a outros portais e revistas 

eletrônicas disponíveis via Internet. 

 Esse amplo material facilitará o trabalho de pesquisa interdisciplinar, tanto para 

alunos e professores, quanto para a comunidade em geral, nos mais variados horários 

de funcionamento, pois a Biblioteca da FADIVA funciona em horário das aulas, nos 

períodos diurno e noturno.  

 A fim de possibilitar uma melhoria substancial no que se refere ao acesso aos 

livros, a FADIVA adquiriu, em 2021, a Biblioteca Digital com todo o acervo da Editora 

Saraiva, que ficará à disposição dos alunos e professores, ao que há de mais atual e 

relevante em termos de acervo jurídico, o que sem dúvida, se mostra como um grande 

ganho para toda comunidade acadêmica. 

 

4.4.12 - Da Caixa de sugestões 

 

 Esse instrumento localizado nos locais de acesso aos alunos, tais como na 

recepção, nas proximidades da cantina, etc., deixa o discente à vontade para fazer 

comentários, apreciações e críticas sem que tenha que se expor. Toda segunda-feira 

serão recolhidos os conteúdos das caixas por um membro da direção que se reúne para 

verificar essa comunicação e tomar as providências que se fizerem necessárias. 

 

4.4.13 - Serviço de recuperação de Crédito 

 

 A FADIVA dispõe de um serviço de recuperação de crédito e orientação no 

pagamento das mensalidades para alunos em dificuldades financeiras. Este serviço está 

ligado ao NAAF, que analisa cada caso concreto de forma a apontar possibilidades mais 

acertadas para pagamentos no caso de inadimplência ou atraso de pagamentos. O 

atendimento é personalizado e em sala própria que permite um bom diálogo, de forma 

discreta e efetiva. 
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4.4.14 - Da Organização Estudantil 

 

 A FADIVA, possui em sua formação, representantes discentes para a devida 

representação dos alunos e suas respectivas turmas. Eleitos pelas Turmas de Alunos, os 

representantes e vice representantes de cada turma estabelecem uma interlocução 

permanente entre os colegas e a coordenação do curso, para avaliar as atividades 

acadêmicas de aulas, pesquisa e extensão, como também, os serviços e atendimentos 

da Escola, inclusive, para propor estratégias de qualificação dessas atividades.  

 Além das reuniões periódicas, os representantes podem, mensalmente, 

encaminhar e discutir pessoalmente com a coordenação do curso a pauta da próxima 

reunião ou quaisquer questões relativas à comunidade acadêmica. Há ainda reunião dos 

representantes de turma com a Direção, momento em que se escolhe o representante 

dos discentes para compor o Colegiado de Graduação. 

 Esta representação discente tem por objetivo a coparticipação educativa, com 

vistas à promoção e integração da comunidade acadêmica e à consecução das 

finalidades da Instituição. 

 Na FADIVA há ainda o D.A. – Diretório Acadêmico Hílio Andrade, que entretanto 

está em fase de reformulação de seu estatuto, porém já conta como novo representante, 

democraticamente eleito no ano de 2020, tudo em conformidade ao edital devidamente 

publicado.  

 

4.4.15 - Avaliação formal, semestral, individual da Comunidade Acadêmica 

 

 A FADIVA objetiva a construção de um posicionamento diferenciado na formação 

de seus profissionais, a fim de que se conscientizem de seu papel social e atuem no 

processo de construção de uma sociedade pautada em valores éticos, sociais e 

humanísticos. Para tanto, é preocupação constante da Instituição, a promoção de um 

processo de avaliação permanente, envolvendo os diferentes segmentos da Comunidade 

Acadêmica (corpo docente, corpo discente, corpo técnico administrativo, biblioteca, 

infraestrutura, laboratório, equipamentos, organização didático-pedagógica). Esta 

avaliação é formal, ocorre uma vez por semestre e seus resultados são tabulados, 
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organizados e submetidos a todos os segmentos da Comunidade acadêmica com o 

objetivo de identificar distorções e promover as correções de rumo sempre visando um 

ensino de qualidade. 

 

4.4.16 - Convênios e Parcerias 

 

 A Faculdade de Direito de Varginha, pensando efetivamente na formação 

adequada de seus alunos e no compromisso de continuidade que mantém com seus 

egressos buscou através de estratégias e negociações, maiores possibilidades de 

estágios em sua grande maioria remunerados, empregos, descontos, e demais benesses 

advindas de parcerias e convênios entre a IES e inúmeros e respeitados órgãos e 

empresas públicas e privados. 

 São vários os parceiros que acreditam na IES e valorizam seu trabalho, mas será 

dada ênfase aos parceiros que dão apoio para alunos, egressos, funcionários e 

professores, através de cursos e participação em eventos. 

 

5. A INFRAESTRUTURA 

 

 A FADIVA utiliza para as suas atividades a instalação localizada em região nobre 

da cidade, próximo à rodoviária e de fácil acesso aos alunos e toda a comunidade 

acadêmica. 

As instalações físicas são próprias. A Instituição é localizada à Rua José 

Gonçalves Pereira, n.º112, Vila Pinto - Varginha/MG. As instalações administrativas têm 

isolamento acústico, iluminação e ventilação natural, além de ventiladores e ou ar 

condicionado, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo as condições de 

salubridade e também possui locais destinados para Pessoas com Deficiência (PcD). A 

FADIVA possui instalações compatíveis com sua estrutura organizacional e necessidade 

administrativa. 
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5.1 - Instalações Disponíveis para atividade Administrativa: 

 

 Acervo Acadêmico: Área de 46m², estando mobiliada com: 02 cadeiras 

giratórias, 09 arquivos aço 04 gavetas p/pastas suspensas, 26 estantes de aço modular 

5 prateleiras, 02 mesas aço 4 gavetas, 01 ventiladore parede tamanho, 01 

gaveteiro/arquivo madeira s/ gavetas, 1 Scaner KODAK SanMate i1150, 02 

computadores completo e 02 estantes de aço modular com 6 prateleiras. Desta forma 

atendendo à sua destinação. 

 

 Diretoria: Área de 13,75m², estando mobiliada com: 01 computador completo, 01 

mesa madeira c/3 gavetas conexão em l, 02 cadeiras de escritório cromada com braço, 

01 ventilador parede, 01 cadeira de escritório gerencial regulável com braço em couro, 

01 armário 1 porta de madeira, 01 armário madeira 4 gavetas e 1 prateleira, 01 armário 

madeira com fechadura 2 portas 3 prateleiras, 01 Ar Condicionado, 01 cadeira palito 

atendimento, 01 mesa s/gaveta para computador c/suporte para teclado e 02 cadeiras 

madeira com encosto. Desta forma atendendo à sua destinação. 

 

 Departamento de Recursos Humanos e Contabilidade: área de 17m², estando 

mobiliada com: 02 cadeiras giratórias digitador com braço, 01 mesa escritório  s/gaveta 

c/conexão em l, 02 mesas de escritório com 2 gavetas, 01 cofre aço marca del cor cinza 

com 2 portas, 01 computador completo destinado para servidor, 03 computadores 

completos, 01 impressora de rede, 01 armário  aço 2 portas e 4 prateleiras, 01 armário 

de aço com 2 portas e 3 prateleiras, 01 Ar condicionado LG branco, 01 arquivo aço com 

4 gavetas, 01 cadeira pé palito para atendimento, 01 máquina para preencher cheque, 

01 fragmentadora de papel aurora preta com cesto, 01 máquina calcular e 01 roteador. 

Desta forma atendendo à sua destinação.   

O Departamento de Recursos Humanos é responsável por gerenciar o capital 

humano de toda organização da IES, realiza atividades de recrutamento, seleção e 

gerenciamento de pessoal e a Contabilidade e responsável para organizar, documentar 

e analisar o patrimônio da IES, sejam estes os ativos, como imóveis, equipamentos, 
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investimentos e capital em caixa, como passivos, correspondentes ao que ela deve, seus 

pagamentos e financiamentos. 

 

 Secretaria Acadêmica e Registro de Diploma: área de 46m², estando mobiliada 

com: 05 Cadeiras giratórias para digitador com braços, 05 computadores completos, 01 

Armário MDF com 2 portas, 01 Mesa de  MDF 4 gavetas canto em L, 02 Balcões de aço, 

01 Bancada em  MDF marrom  c/ 9 gavetas traseira, 01 Bancada em  MDF c/12 gavetas 

frontal, 03 Ventiladores de  parede, 01 Longarinas de 3 lugares, 01 Armário aço bege 

com 4 gavetas, 01 Armário MDF  3 portas marrom hospeda impressora, 06 Cadeiras 

escritório secretária palito preta em couro, 01 Tv tela plana - Led 40" e 02 impressoras 

de rede. Para o atendimento discente e visando um atendimento específico no que tange 

à parte acadêmica-documental do aluno e dos egressos, a FADIVA disponibiliza espaço 

próprio para a realização das atividades registrais  

 

 Fundação Educacional: área de 21m², estando mobiliada com: 01 gaveteiro 

(armário) com 3 gavetas, 01 computador completo, 02 cadeiras escritório c/ braço e 

encosto almofadado, 01 cadeira giratória regulável, 02 gaveteiros (armário) suspenso 

com duas gavetas, 01 armário madeira s/gaveta 2 portas 1 prateleira e 01 impressora HP 

com wi-fi na cor preta.  Local onde se encontra a Presidência da mantenedora. 

 

 Departamento Financeiro: área de 23m², local onde funciona a tesouraria da 

Instituição. Estando mobiliada com: 01 balcão de 4 gavetas e 4 portas e 1 prateleira, 01 

arquivo com 2 portas e 2 prateleiras, 01 cadeira escritório secretária palito fixa em couro, 

02 mesas cor bege com 3 gavetas e fechadura, 01 ventilador de parede, 01 cadeira 

giratória regulável c/braço, 01 armário madeira 2 portas e 1 prateleira, 02 cadeiras 

giratórias regulável s/braço e 01 cadeira giratória gerencial s/ braço em curvim marrom. 

Desta forma atendendo à sua destinação. Possibilitando o atendimento presencial. 

 

 Espaço reservada à Secretária Acadêmica: área de 16m², mobiliada com: 01 

mesa de escritório madeira com conexão l, 01 cadeira giratória  regulável c/ braço, 02 

armários madeira com 2 portas, 01 armário aço com 2 portas, 01 computador com monitor 
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LG 29" FULL HD, 02 arquivos aço 4 gavetas, 01 gaveteiro de  madeira com 5 gavetas, 

01 impressora hp de rede com wi-fi na cor preta, 02 cadeiras cromada sem braço, 01 

ventilador parede e 01 Ar Condicionado,  Este local e destinado à gestão e organização 

de documentos acadêmicos dos corpos discente e docente da Instituição. 

 

 Departamento de T.I: com área de 16m², mobiliado com: 03 computadores 

completos, 02 cadeiras escritório palito secretária, 01 arquivo de aço com 4 gavetas, 01 

rack aço p/ servidor com porta de vidro contendo 02 servidores de rede com 1 monitor, 

03 cadeiras giratórias reguláveis, 01 armário 2 portas, 03 mesas escritório com 2 gavetas, 

01 impressora de rede, 01 roteador e 02 Ar Condicionado.  

É o centro próprio e especializado de processamento de dados e controle 

sistematizado de informações. Responsável pelo controle e segurança da informação da 

IES, possui quadro de colaboradores altamente especializados que asseguram a 

execução do planejamento institucional, viabilizando as ações acadêmicas 

administrativas e garantindo acessibilidade e interatividade entre todos os membros da 

comunidade acadêmica. 

 

 Sala do Núcleo de Pós-Graduação, Departamento de Convênios e 

Assessoria de Comunicação: Área de 10m², mobiliada com: 01 armário madeira 2 

portas e 3 prateleiras, 01 mesa aço com 3 gavetas e apoio na lateral, 01 computador 

completo, 02 cadeiras escritório fixa, 01 cadeira giratória regulável c/ braço, 01 ventilador 

parede e 01 impressora colorida com wifi. Sala instrumentalizada para atender à 

demanda necessária ao desempenho das atividades ali praticadas. 

 

5.2 - Espaço destinado à coordenação do curso e demais coordenações: 

 

 Sala da Coordenação do Curso: Área de 22,77m², mobiliada com: 03 jogos de 

longarinas com 3 lugares, 01 computador completo, 01 impressora colorida com wi-fi, 02 

cadeiras escritório secretaria, 02 cadeiras escritório cromada c/braço, 01 ventilador 

parede, 01 mesa madeira com 3 gavetas em L, 01 Ar Condicionado e 01 armário de aço 

com 4 prateleiras e 2 portas. São disponibilizados os equipamentos necessários para o 
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exercício das atividades específicas e exclusivas do coordenador, quais sejam: 

computador próprio, mobiliário, sendo que a mesma é de fácil acesso e localização.  

 

 Sala do Núcleo de Extensão e do Núcleo de Pesquisa e Trabalho de Curso: 

mobiliada com: 02 cadeiras escritório fixa secretária, 01 longarina com 3 lugares, 03 

cadeiras escritório cromada sem braço, 01 mesa metal com 7 gavetas, 02 mesas madeira 

com 4 gavetas, 02 computadores completos, 01 impressora hp p1005, 03 estantes de 

aço com 5 prateleiras, 01 armário de aço 3 partes e 1 porta de aço e 2 portas de vidro, 

04 armários de aço com 4 gavetas e 02 ventiladores de parede. Sala instrumentalizada 

para atender à demanda necessária aos desempenhos das atividades dos núcleos ali 

instalados. 

 

 Sala do Núcleo de Prática Jurídica: Área de 14,76m², mobiliada com: 02 

computadores completos, 01 arquivo de aço com 4 gavetas, 01 armário de aço 2 portas 

e 6 prateleiras, 01 impressora  de rede preta com wi-fi, 01 impressora colorida marca 

canon com wi-fi, 02 mesas madeira para escritório com 3 gavetas  e com conexão, 01 

ventilador de  parede, 03 estantes de aço  com  6 prateleiras, 02 gaveteiro de  madeira 

com 4 gavetas e  fechadura, 02 cadeira giratória regulável, 02 cadeira escritório cromada 

s/braço, 02 cadeira giratória regulável com braço e 01 armário madeira com  2 portas e 

com 3 prateleiras e fechadura. Desta forma a atender as necessidades pertinentes aos 

trabalhos do NPJ. 

 

5.3 - Instalações para Docentes e atividades acadêmicas 

 

 Sala dos Professores: Contando com uma área específica de 45,50m², mobiliada 

com: 02 computadores completos, 01 impressora colorida com wi-fi, 02 cadeira escritório 

cromada com braço, 01 mesa madeira c/conexão em l com 2 gavetas, 02 cadeira para 

digitador, 01 mesinha de centro de madeira escura, 01 sofá de 5 lugares, 01 mesa em  

principal  em madeira para reuniões/docentes com 21 cadeiras de madeira com encosto 

almofadado, 03 ventiladores de parede, 01 quadro de aviso em madeira, 01 porta 

bandeira (suporte  de  madeira) com espaço para 3 bandeiras, 03 guardas 
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volumes/escaninhos aço c/ 16 portas e 01 refrigerador de água na cor prata - SOFT 

EVEREST. Esta sala e destinada ao descanso dos professores nos intervalos de aulas e 

reuniões específicas dos órgãos relacionadas ao curso, como colegiado, NDE...   

A sala dispõe de equipamentos necessários para dar o suporte aos professores, 

iluminação, ventilação, acessibilidade e limpeza, de forma atender as necessidades do 

corpo docente. 

 

 Gabinetes de trabalho dos professores de tempo integral: Para uso dos 

professores que trabalham em tempo integral, a FADIVA – Faculdade de Direito de 

Varginha, possui 7 salas que estão mobiliadas, contando com computadores, iluminação, 

ventilação, de fácil acesso, visando atender às necessidades destes professores para a 

execução de seus trabalhos.  

 

Sala Tempo Integral 01: Contando com uma área de 13,75m², mobiliada com:  01 

computador completo, 01 mesa madeira com 3 gavetas, conexão em l , 02 cadeira de 

escritório cromada com braço, 01 ventilador parede, 01 cadeira de escritório gerencial 

regulável com braço, 01 armário com 1 porta de madeira, 01 armário madeira 4 gavetas 

e 1 prateleira, 01 armário madeira com fechadura , 2 portas , 3 prateleiras, 01 ar 

condicionado, 01 cadeira palito atendimento, 01 mesa sem gaveta para computador com 

suporte para teclado e 02 cadeiras de madeira com encosto e almofada. Desta forma 

atendendo a sua destinação. 

 

Sala de Tempo Integral 02: Contando com uma área de 12,55m², mobiliada com: 

01 gaveteiro/arquivo em madeira com 4 gavetas, 01 ventilador de parede, 01 computador 

completo, 01 impressora RICOH SP 310, 02 cadeiras escritório cromada com braço, 01 

armário madeira com 2 portas e 2 prateleiras, 01 mesa madeira com 2 gavetas, 01 mesa 

madeira com apoio teclado e 01 cadeira giratória com braço. Desta forma a atender às 

necessidades do professor de tempo integral. 

 

Sala de Tempo Integral 03: Contando com uma área de Área de 22,77m², 

mobiliada com: 03 jogos de longarina com 3 lugares, 01 computador completo, 01 
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impressora colorida com wi-fi, 02 cadeiras escritório, 02 cadeiras escritório cromada 

c/braço, 01 ventilador parede, 01 mesa madeira c/3 gavetas em L, 01 aparelho de Ar 

Condicionado e 01 armário de aço com 4 prateleiras e 2 portas. Desta forma a atender 

as necessidades do atendimento do professor de tempo integral. 

 

04 Salas de Tempo Integral: Contando com uma área de Área de 39m², 

separadas por divisórias. Cada sala possui 1 mesa em madeira para atendimento 

individualizado, 1 cadeira giratória, 1 cadeira fixa, computador. A impressora em rede 

com wi-fi. 

Possui ainda, para uso geral, 01 armário em aço com pedra granito e 1 porta, 01 

cafeteira de café expresso em cápsulas, 01 frigobar e 01 armário com 4 escaninhos. 

 

 Sala da Monitoria e Estudos em Grupo: Área de 5,85 m2, mobiliada com: 2 

armários de madeira 20 prateleiras para DVD /CD com 2 portas de vidro, 01 armário de 

aço com TV, 01 Quadro branco 1,20x1,50, 06 cadeiras universitária madeira com apoio 

de braço, 01 ventilador de parede e 01 arquivo de aço com 4 gavetas. Desta forma a 

atender adequadamente à sua destinação.  

 

 Sala CPA Comissão Própria de Avaliação: dispondo de uma área de 8,32 m², 

mobiliada com: 01 gaveteiro/arquivo 2 gavetas, 01 mesa de escritório s/gaveta com apoio 

para teclado, 02 cadeiras de escritório palito secretaria fixa, 01 computador completo, 01 

armário em madeira 2 portas e 1 prateleira, 01 ventilador parede e 01 cadeira giratória 

regulável c/braço. Está equipada para reuniões e atividades da CPA. 

 

 Sala da Ouvidoria / NAAF: dispondo de uma área de 8,32 m², mobiliado com: 01 

mesa de escritório s/gaveta, 03 cadeiras de escritório palito secretaria fixa, 01 

computador completo, 01 armário em madeira 2 portas e 5 prateleiras e  01 ventilador 

mesa. 

Destina-se, ao recebimento dos alunos para atendimento específico da Ouvidoria 

e do NAAF, em horários diferentes, no que tange ao auxílio prestado aos alunos com 
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dificuldade de aprendizado, de relacionamento dentro da IES e ainda ao planejamento 

profissional. 

 

5.4 - Demais Instalações 

 

 Auditório: Área de 507,84 m², mobiliado com: 530 cadeiras, 01 telão para a 

projeção do datashow, 01 datashow, 01 gabinete de aço com porta de vidro onde fica a 

mesa de som composta com saídas de som para todo o auditório, 01 tribuna, 01 mesa 

principal encima de uma tablado, 02 mesas laterais com 4 lugares, 15 cadeiras em couro 

vermelhas, 09 ventiladores de parede e sistema de iluminação para emergência. Estando 

adequadamente, destinado a palestras, simpósios, conferências, etc., que oferece 

condições adequadas em termos de dimensão, acústica iluminação, ventilação, 

mobiliário, aparelhagem específica e também possui locais destinados para Pessoas com 

Deficiência (PcD). 

 

 SERAJ/CEJUSC: Área total de 220,22m². 

 SERAJ: Mobiliado com: 38 cadeiras escritório palito atendimento fixa, 07 estantes 

de aço com 5 prateleiras, 04 cadeiras escritório giratória com 2 braços, 11 mesas para 

atendimento, 09 computadores completos, 01 impressora de rede, 01 quadro branco para 

anotações importantes, 07 ventiladores de parede, 02 ventiladores de mesa, 07 arquivos 

de aço com 4 gavetas, 01 mesa quadrada para reunião, 03 mesas redondas para 

reuniões e 02 refrigerador de água.  

Possui acústica, iluminação e ventilação para o desenvolvimento das atividades 

pertinentes. 

 

 CEJUSC: Mobiliado com: 20 cadeiras de escritório secretaria palito fixa, 04 

arquivos de aço 4 gavetas, 02 estantes com 4 prateleiras, 4 mesa cinza com duas 

gavetas, 01 computadores completo, 01 mesa redonda com 6 lugares e 01 quadro branco 

para anotações importantes. Contendo a estruturada própria para a prática da 

conciliação. 
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SALA MULTIMÍDIA Prof. Tomé Antônio Guimarães: A sala de multimídia é uma 

estrutura inovadora, com acessibilidade, que disponibiliza uma educação de qualidade 

nas aulas EAD. Com essa tecnologia o aluno terá o ensino remoto, conta com uma sala 

de 47m², mobiliada com 2 TVs, quadro branco, 01 notebook, iluminação de estúdio, 

câmera e microfone, que é uma importante estrutura para a gravação e exibição de aulas 

remotas e aulas físicas interativas e equipamentos necessário para o fiel desempenho 

das atividades ali realizadas. 

 

5.5 - Salas de Aulas: 

 

Todas as Salas de aulas têm a capacidade para até 75 alunos, com ventilação e 

iluminação natural, visando o desenvolvimento sustentável. Mesmo levando em 

consideração tal questão, possuem ventiladores, caso haja necessidade. As salas de 

aulas possuem acústica, podendo o professor, caso ache necessário, fazer uso de 

aparelho de som existente em todas elas. 

   As carteiras são em formato de mesa individual, atendendo tanto o aluno destro 

como o canhoto, favorecendo a postura flexível. A IES possui carteiras para obesos e 

cadeirantes, as quais são disponibilizadas para os alunos portadores dessas 

necessidades especiais.  

1 (uma) sala com 94,00 m² - Sala Astolpho Tibúrcio Sobrinho. Mobiliada com: 01 

datashow, 01 quadro branco, 01 mesa destinada para o professor composta com cadeira 

almofada, 02 ventiladores de teto e 03 ventiladores de parede.  

 

1 (uma) sala com 93,00 m² - Sala Morvan Aloysio Acayaba de Rezende. Mobiliada 

com: 01 datashow, 01 quadro branco, 01 mesa destinada para o professor composta com 

cadeira almofada, 02 ventiladores de teto e 03 ventiladores de parede.  

 

1 (uma) sala com 93,00 m² - Sala Naylor Sales Gontijo. Mobiliada com: 01 datashow, 

01 quadro branco, 01 mesa destinada para o professor composta com cadeira almofada, 

02 ventiladores de teto e 03 ventiladores de parede.  
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1 (uma) sala com 117,00 m² - Sala Mauro Rezende Frota. Mobiliada com: 01 datashow, 

01 quadro branco, 01 mesa destinada para o professor composta com cadeira almofada, 

02 ventiladores de teto e 03 ventiladores de parede.  

 

1 (uma) sala com 117,00 m² - Sala Francisco Vani Bemfica. Mobiliada com: 01 

datashow, 01 quadro branco, 01 mesa destinada para o professor composta com cadeira 

almofada, 02 ventiladores de teto e 03 ventiladores de parede.  

 

1 (uma) sala com 83,00 m² - Sala Mário Célio Ferreira Pinto / Sala Escritório Modelo. 

Mobiliada com: 01 quadro branco, 01 mesa em formato de T destinada para o   uso 

professor de forma que possa simular uma audiência composta com cadeiras almofada, 

01 computador completo, 01 armário de aço com 2 portas e fechadura, 02 ventiladores 

de teto e 03 ventiladores de parede.  

 

1 (uma) sala com 103,00 m² - Sala Mário Vani Bemfica. Mobiliada com: 01 quadro 

branco, 01 mesa destinada para o professor composta com cadeira almofada, 02 

ventiladores de teto e 03 ventiladores de parede.  

 

1 (uma) sala com 118,00 m² - Sala Ministro Clovis Salgado. Mobiliada com: 01 

datashow, 01 quadro branco, 01 mesa destinada para o professor composta com cadeira 

almofada, 02 ventiladores de teto e 03 ventiladores de parede.  

 

1 (uma) sala com 94,00 m² - Sala Jose Braga Jordão. Mobiliada com: 01 quadro 

branco, 01 mesa destinada para o professor composta com cadeira almofada, 02 

ventiladores de teto e 03 ventiladores de parede.  

 

1 (uma) sala com 94,00 m² - Sala Jacy Figueiredo. Mobiliada com: 01 quadro branco, 

01 mesa destinada para o professor composta com cadeira almofada, 02 ventiladores de 

teto e 03 ventiladores de parede.  
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 Áreas livres: A Faculdade possui uma área de espaço externo com 

aproximadamente 1000m². 

 

 Estacionamento: visando a segurança e o conforto dos professores, funcionários, 

visitantes e portadores de deficiência, há um amplo estacionamento, de fácil acesso, que 

conta com vigilância, mostra-se adequadamente iluminado e que atende de forma plena 

a necessidades a que se destina. 

 

 Cantina para funcionários: espaço reservado para descanso e alimentação dos 

funcionários. 

 

 Cantina: espaço reservado para os discentes. O serviço é terceirizado.  

 

5.6 - Das Instalações Sanitárias 

  

Possui 4 banheiros femininos com um total de 14 cabines e 4 banheiros masculino 

com o total de 14 cabines e 3 mictórios.  

As instalações sanitárias são limpas, de fácil acesso e compatíveis com o número dos 

usuários. Estão adaptadas para Pessoas com Deficiência (PcD). 

 Possui em uma das Instalações Sanitárias um Banheiro Familiar/fraldário 

destinado exclusivamente para o uso de pais, mães ou responsáveis, acompanhados de 

crianças que não tenham condições de ir ao banheiro sozinhas.  

 

5.7 - Departamento de Informática 

 

 O Departamento de Tecnologia da Informação da Faculdade de Direito de 

Varginha está plenamente implantado e regulamentado. É um centro próprio e 

especializado de processamento de dados e controle sistematizado de informações, 

responsável pela informatização e controle de segurança da informação da instituição, 

cujo quadro de colaboradores é altamente especializado. 
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Os recursos de tecnologias de informação asseguram a execução do PDI, 

viabilizam as ações acadêmico-administrativas, garantem a acessibilidade 

comunicacional, possibilitam a interatividade entre os membros da comunidade 

acadêmica e apresentam soluções tecnológicas inovadoras. 

 As tecnologias de informação planejadas para o processo de ensino 

aprendizagem possibilitam a execução do PDI, viabilizam a acessibilidade digital e 

comunicacional e a interatividade entre docentes e discentes, asseguram o acesso a 

materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e lugar e propiciam experiências 

diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso. 

Tem como missão: “Gerenciar, promovendo o constante desenvolvimento do setor 

de Tecnologia da Informação, com a finalidade de facilitar e dar o devido suporte 

tecnológico para a concretização da missão institucional da Faculdade de Direito de 

Varginha.” 

Ainda, tem como visão: “A atualização constante para contribuir de forma ativa no 

desenvolvimento tecnológica da FADIVA e de seus cursos.” 

O Departamento é responsável, também, pelo Laboratório de Informática da IES. 

 

5.7.1 - Laboratório de Informática 

 

O Laboratório de Informática da FADIVA está instalado em uma área de 81m², 

com refrigeração controlada e normas de uso, segurança e acesso previstas em 

Regulamento próprio, que pode ser acessado pelo link 

https://fadiva.edu.br/documentos/departamentodeti/regulamentolaboratorio.pdf. Dispõe 

de 38 computadores completos, com softwares de edição de textos, planilhas e 

apresentações multimídias e acesso à internet, 02 computadores completos e adaptados 

(via software e fisicamente) para Pessoas com Deficiência (PcD) e 06 espaços para 

notebook. Também possui um espaço, anexado à Biblioteca, com 06 computadores para 

pesquisa e acesso à internet e 04 baias para notebook. Ambos os espaços são acessíveis 

para alunos, professores e colaboradores e trabalham com Sistema Operacional 

Windows (versões 7 e 10), Pacote Office (versões 2013 e 2016), Foxit Reader para leitura 
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de arquivos em PDF e navegadores Google Chrome e/ou Mozilla Firefox para acesso à 

internet. 

 A instituição também conta com uma sala do Departamento de Tecnologia, onde 

é realizado todo o desenvolvimento e estruturação tecnológica do campus, como a 

criação de programas, atualizações de softwares, manutenção de computadores e redes 

e gerenciamento dos sistemas e servidores. 

 

5.7.2 - Infraestrutura tecnológica 

 

 Os recursos tecnológicos de suporte e funcionamento da FADIVA se baseiam em 

estruturas físicas e remotas (nuvem). O funcionamento, manutenção de suporte ou 

corretiva estão previstas no Plano de Contingência de Tecnologia da Informação da 

instituição. 

Dentro da estrutura remota estão todos os serviços essenciais que precisam 

funcionar 24 horas por dia e 7 dias por semana, como Site Institucional, Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA), cursos de Extensão e Biblioteca Digital. 

Na estrutura física, o sistema interno é disposto de duas formas: 

1. Com cabeamento estruturado, sendo voltada para acesso ao servidor que 

contém o banco de dados do ERP Totvs, onde cada usuário possui nível de acesso 

condizente com sua função. O Servidor possui chaves de segurança de acesso nível 

MD5 e Firewall configurado para bloqueio de ataques e consultas maliciosas. Todo o 

parque de máquinas tem acesso aos aplicativos necessários para o trabalho diário e 

acesso à internet. Os servidores físicos possuem nobreak com capacidade de 

sustentação de até 4 horas caso ocorra uma interrupção de energia elétrica (que é muito 

incomum, por se tratar de uma região central da cidade). 

Todas as salas de aula são equipadas com projetor multimídia para auxílio no 

aprendizado.  

2. Com distribuição de acesso wireless, onde todo o campus é coberto pela rede 

Wi-Fi, sem limitações, com velocidade de 200Mb. 

No intuito de promover um aperfeiçoamento e desenvoltura do ensino na forma 

digital e seus alicerces educacionais, tanto para os discentes como para os docentes, 
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técnico-administrativos e comunidade, houve o desenvolvimento do FADIVA Digital, 

conceito criado para evidenciar toda a estrutura digital da instituição, que engloba as 

Plataformas online, Ensino à Distância (EaD) e Cursos de Extensão online. Dentro do 

conceito do FADIVA Digital, foi criado um portal de mesmo nome, Portal FADIVA Digital, 

que pode ser acessado pelo navegador ou pelo aplicativo para celular e funciona 24/7, 

cuja finalidade é centralizar todos os serviços online que a FADIVA oferece. São eles: 

Para Alunos: Portal do aluno; Mural de avisos; Painel com vagas de 

estágio/emprego; Consulta de notas e frequência; Atividades complementares; Prática 

Jurídica; CPA - Comissão Própria de Avaliação; Requerimentos; Biblioteca digital e 

Carteirinha estudantil digital. 

Para Alunos, Egressos e Ingressantes: Inscrição no vestibular e pós-graduação; 

Matrícula online e Portal do Egresso. 

Sistemas Públicos: Consulta Pública de Diplomas; Repositório e Wiki FADIVA. 

 

5.7.3 - Estrutura de suporte e execução 

 

O Departamento de Tecnologia da FADIVA trabalha com tecnologias que 

garantem a segurança e continuidade da informação, parametrização de ações e 

soluções tendo como base o Plano de Contingência de Tecnologia da Informação da 

instituição. 

 

5.7.4 - Plano de expansão e atualização de equipamentos  

 

A FADIVA possui um plausível e sólido Plano Diretor do Departamento de 

Tecnologia onde prevê a atualização de equipamentos e serviços tecnológicos, onde 

todas as demandas previsíveis são perfeitamente cobertas, com possibilidade, em casos 

necessários, de correção e redirecionamento, e a execução está devidamente correta de 

acordo com os prazos definidos. 
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5.7.5 - Recursos de tecnologias de informação e comunicação  

 

Os recursos para informação e comunicação da FADIVA possuem uma ampla 

desenvoltura que garante o acesso e interatividade entre os membros da comunidade 

acadêmica, seja ele através dos portais ou redes sociais. Dentre as formas de tecnologia 

visando a informação e comunicação, podemos citar: 

Site institucional: possui uma área com informativos diários do que ocorre na 

instituição; 

Portal FADIVA Digital: possui área para avisos gerais para professores e alunos; 

vagas de empregos e requerimentos online; 

Google Classroom: permite a interação estudantil entre docentes, discentes e 

tutores; 

Redes sociais (Facebook e Instagram): que são atualizadas diariamente e também 

servem de apoio ao atendimento para docentes e discentes. 

Jornal Fala Direito: que contém um resumo trimestral do que ocorreu na instituição 

WhatsApp: com atendimento direto e privado e, também, com grupos separados 

de colaboradores, docentes e discentes, garantindo sempre uma informação concisa e 

universal. 

Pensando em ainda melhorar os acessos à informação e atendimentos, foi criada 

uma Ouvidoria online onde o discente consegue agendar um atendimento de forma 100% 

remota. 

 

5.7.6 - Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 

 

A FADIVA, desde a necessidade da implantação de um Ambiente Virtual no início 

da pandemia de Covid-19, cujas tecnologias de acesso remoto foram imprescindíveis 

para que o ambiente educacional conseguisse continuar seu valioso papel de ensino, 

adotou a suíte de aplicativos do Google Workstation (na época, Google G Suite) 

atendendo perfeitamente toda a demanda do Ensino à Distância, com o devido 

treinamento de colaboradores, docentes e discentes.   



87 
 

 A suíte do Google, um ambiente em nuvem que funciona em modo 24/7, é 

composta de vários web services que garantem, com excelência, a aplicabilidade do 

ensino à distância. Os serviços do Google abrangem Sala de Aula virtual, com 

possibilidade de aulas ao vivo, aulas gravadas, inserção de materiais, avaliações online 

e com interação entre alunos, professores e tutores, serviço de nuvem e backup, 

aplicativos para edição de texto, planilhas, apresentações e formulários, e-mail e agenda 

virtual. 

Atrelado ao AVA, buscando a excelência na prestação dos serviços educacionais 

online, a FADIVA desenvolveu vários aplicativos web que endossam a aprendizagem 

remota, como o sistema de Prova Institucional (prova global) online e acessos digitais a 

serviços como Carteirinha Estudantil, Requerimento online e aplicação dos Questionários 

da Comissão Própria de Avaliação (CPA) também de forma totalmente online. 

Em paralelo, a FADIVA está em fase de implantação da plataforma Moodle, que 

também é um ambiente em nuvem disponível 24/7 e poderá, de acordo com o cenário de 

oferta mais apropriado, auxiliar ou substituir a suíte do Google como Ambiente Virtual de 

Aprendizagem.  

Visando ainda aprimoramento estrutural e didático de apoio ao Ensino à Distância, 

há uma Sala Multimídia completa, com 2 TVs, quadro, notebook, iluminação de estúdio, 

câmera e microfone, que é uma importante estrutura para a gravação e exibição de aulas 

remotas e aulas físicas interativas. 

 

5.8 - Das Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais 

 

 A FADIVA - Faculdade de Direito de Varginha considerando a necessidade de 

assegurar aos portadores de deficiência física e sensorial condições básicas de acesso 

ao ensino superior, de mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações, tem 

como referência a Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que 

trata da Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências e Edificações, Espaço, 

Mobiliário e Equipamentos Urbanos.  

 Neste sentido, no que se refere aos alunos com deficiência física, a FADIVA - 

Faculdade de Direito de Varginha, apresenta condições de acessibilidade tais como: livre 
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circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo visando eliminar barreiras 

arquitetônicas; vagas reservadas dentro do estacionamento da IES;·rampas facilitando a 

circulação de cadeira de rodas;·portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para 

permitir o acesso de cadeira de rodas;·barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

 As salas de reunião são acessíveis para portadores de deficiências, na área 

destinada tanto ao público quanto aos participantes e funcionários. No auditório há 

espaços reservados para cadeira de rodas e assentos demarcadas para pessoas 

portadoras de deficiência física. 

 A biblioteca, o laboratório e o espaço de convivência universitária, dentre outros 

ambientes de natureza similar dispõem de espaços reservados para pessoa que utilize 

cadeira de rodas, de modo a facilitar-lhe as condições de acesso, circulação e 

comunicação. 

 No estacionamento foram reservadas vagas para veículos dirigidos por pessoas 

portadoras de deficiência e idosos, prevendo-se condições de sinalização, espaço 

adicional para a circulação de cadeiras de rodas, áreas de circulação adequada quanto 

a piso, guias etc. 

 Os sanitários estão localizados em todos os prédios em lugares acessíveis, 

próximos à circulação principal e devidamente sinalizados. Há ainda sanitários adaptados 

com barras de apoio nas paredes e demais dependências adequadas ao uso de 

portadores de deficiência. 

 Os lavabos e bebedouros são em números adequados e existe ainda instalados 

em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas, os mesmos equipamentos de 

forma a atender aos alunos e visitantes portadores de deficiência física. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, cumpre salientar que A FADIVA 

– Faculdade de Direito de Varginha já graduou dois egressos com grave deficiência 

visual, com cegueira 100%, sendo que para atendê-los foi adquirido sistema próprio para 

possibilitar sua acessibilidade, e tal instrumental continua em disponibilidade para novos 

alunos em situação análoga.  

 Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, a FADIVA possui uma 

funcionária intérpretes de língua de sinais, e também um aluno com a mesma formação 



89 
 

que está à disposição quando solicitado, sendo que o mesmo tem direito a uma bolsa em 

face desta dedicação. 

 A FADIVA coloca à disposição de professores, alunos, funcionários portadores de 

deficiência ou com mobilidade reduzida um elevador para o acesso ao andar superior e 

ainda dispões de rampas de acessibilidade e demais ajudas técnicas que permitem o 

acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as 

demais pessoas.  

 

5.9 - Infraestrutura de Segurança 

 

 A FADIVA conta ainda com adequada infraestrutura de segurança pessoal, 

patrimonial e de prevenção de incêndio e de acidentes de trabalho. Há sistema integrado 

de vigilância, com monitoramento total durante os horários de funcionamento. Há 

câmeras instaladas nos corredores, secretaria, biblioteca, estacionamento, e demais 

locais necessários para manter a devida segurança na IES. 

 

5.10 - Da Biblioteca 

 

 A Biblioteca “Dr. Wladimir de Rezende Pinto” da Faculdade de Direito de Varginha 

tem uma área física disponível de 255,67 m². O atendimento é feito por uma bibliotecária 

com formação específica que conta com a colaboração de uma auxiliar. Os leitores são 

cadastrados, bastando apenas apresentar carteira de identidade, CPF e estar 

matriculado, no caso dos alunos.  

 A FADIVA disponibiliza ainda sua biblioteca para toda a comunidade, para 

pesquisa, sendo que no caso de empréstimo há a necessidade de cadastramento. O mais 

relevante nesse aspecto é que no final de 2020 a FADIVA adquiriu mediante contrato, 

uma relevante biblioteca virtual, com a oferta de imenso acervo dos melhores 

doutrinadores e juristas jurídicos, seja do Brasil ou do mundo. Essa biblioteca Virtual tem 

o selo da Saraiva Editora Jurídica. 

 O espaço físico destinado à biblioteca guarda ainda um enorme e concreto acervo 

bibliográfico; porém ainda dispõem de uma sala destinada para leitura e pesquisa em 
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grupo; duas são utilizadas para leitura e pesquisa em grupo individual; uma é utilizada 

para leitura e pesquisa individual; uma é utilizada como sala de atendimento.  

 

a) Instalações específicas para Estudos Individuais 

As instalações para estudos individuais estão localizadas próximas ao acervo, 

proporcionando comodidade e facilidade de acesso. Os espaços para estudo são bem 

iluminados, com ventilação adequada, sem interferências sonoras.  

 

b) Instalações específicas para Estudos em Grupos 

 Há salas para estudo em grupo. Os espaços proporcionam a reserva necessária 

para o tipo de atividade que neles é desenvolvida. Estão disponíveis várias mesas com 

capacidade para 06 pessoas por mesa. 

 

c) Informatização 

 O acervo é todo informatizado. Há representação de todo o acervo no sistema 

informatizado utilizado pela FADIVA – Faculdade de Direito de Varginha, inclusive com 

possibilidade de acesso virtual através do Portal do Aluno. Para consulta informatizada 

no local, a biblioteca conta com 02 computadores de acesso rápido ao acervo, e uma 

sala com 06 computadores para pesquisa e acesso à internet e 04 baias para notebook. 

Para uso dos colaboradores, a biblioteca dispõe de 04 computadores para uso 

interno de processamento técnico das obras; consultas de acervo e realização de 

empréstimos, consulta e devolução. Todos os computadores têm acesso a rede de 

internet. 

 

 d) Multimídia 

 Existe um acervo multimídia composto por cd-roms, dvds, fitas de vídeo. A 

biblioteca disponibiliza aos usuários equipamentos necessários para a utilização deste 

acervo.  

 O acervo encontra-se organizado em estantes próprias de ferro, com livre acesso 

do usuário. Está instalado em local com iluminação natural e artificial adequada e as 
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condições para armazenagem, preservação e a disponibilização, que atende 

amplamente aos padrões exigidos. Há extintor de incêndio e sinalização bem distribuída. 

 O acervo bibliográfico é aberto, atendendo consultas, pesquisas e empréstimos 

domiciliares. A biblioteca procura manter seu acervo atualizado, através de compras 

feitas, em virtude de sugestões bibliográficas dos professores, sugestões dos usuários, 

catálogos enviados pelas editoras e livrarias e através de doações.  

 A aquisição, expansão e atualização do acervo é realizada considerando a 

bibliografia básica e complementar indicada para as disciplinas do curso. São 

consideradas também as sugestões apresentadas pela Coordenação do Curso, 

professores e alunos.  

 A aquisição do material bibliográfico ocorre de forma contínua, com base nas 

solicitações de aquisição do curso e/ou identificação de necessidades por parte da 

biblioteca, e de acordo com o provimento de recursos financeiros da Instituição. 

 A biblioteca solicita, anualmente, à Coordenação do Curso, professores e alunos, 

indicação de publicações e materiais especiais, para atualização do acervo. No ano de 

2020 a coordenadora pedagógica encaminhou para a Fundação Educacional de 

Varginha – FUNEVA, a necessidade de atualização virtual do acervo, principalmente 

frente a nova modalidade de Ensino online, amplamente utilizado durante o período de 

Pandemia.  

 

5.11 - Áreas de Convivência  

 

 As instalações da FADIVA – Faculdade de Direito de Varginha oferecem áreas de 

convivências e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades de recreação e 

culturais.  

Como espaço próprio na IES destaca-se além do Pátio de convivência, um amplo 

salão nobre com capacidade de mais de 600 cadeiras, com ótima ventilação e iluminação, 

além de todos os equipamentos de sonorização, multimídia (PC e datashow próprios), e 

pode ser utilizado pelos alunos mediante agendamento próprio. 
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 Destaca-se que no local, além de vários eventos de caráter científico e acadêmico, 

ocorrem também a pedido dos alunos, encontros religiosos, sociais, filantrópicos dentre 

outros. 

 A FADIVA conta ainda com um convênio com o VTC – Varginha Tenis Clube que 

possibilita aos alunos frequentar tanto o espaço de lazer como as instalações esportivas.

 No âmbito do lazer salienta-se tratar-se de um espaço que conta com várias 

piscinas, saunas, churrasqueiras, quadras poliesportivas, salões de jogos e de festas, 

com amplo estacionamento e ótimo sistema de segurança, contando com portaria 

especializada por 24 horas e que se encontra diariamente à disposição dos alunos da 

FADIVA. 

 Há ainda o espaço de convivência universitária, que fica localizado no amplo pátio 

central, onde são realizados eventos culturais com a apresentação artística de vários 

alunos através do projeto MUC – Momento Universitário Cultural, que visa aproveitar o 

momento de intervalo entre as aulas para a promoção de intercâmbio entre as diversas 

turmas, do lazer e de uma convivência sadia, capaz de promover e estreitar laços de 

amizade entre os alunos e toda a comunidade acadêmica. 

 

6. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 A FADIVA, através de sua CPA, entende que construir uma prática de avaliação 

referenciada como efetivo instrumento de gestão da instituição requer, que a análise das 

experiências já vivenciadas, sirvam para construir processos coletivos que coloquem o 

olhar da instituição e de todos os seus atores envolvidos nos projetos institucionais 

estabelecidos.  

 A CPA acredita ainda ser importante que estes olhares, também alcancem os 

demais processos vivenciados no dia a dia do fazer acadêmico e no compromisso de 

elevar cada vez mais a qualidade da oferta de seu ensino, de forma a propiciar à FADIVA 

a continuidade do cumprimento de suas exigências éticas e políticas e as determinações 

regulamentadas nos diplomas legais ligados à seara educacional. 

 A FADIVA então, por intermédio dos trabalhos desenvolvidos por sua CPA procura 

traçar seus parâmetros de atuação de forma a estarem jungidos às orientações advindas 
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do documento do SINAES/INEP procurando se adequar e considerar o conceito de que: 

“a avaliação interna ou autoavaliação tem como principais objetivos produzir 

conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades 

cumpridas pela instituição, identificar as causas dos seus problemas e deficiências, 

aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e 

técnico-administrativo, fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores 

institucionais, tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade, julgar 

acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos, além de prestar 

contas à sociedade.” 

 A autoavaliação institucional está devidamente organizada e documentada. A CPA 

- Comissão Própria de Avaliação e instrumentos para sua realização, estão em plena 

consonância com a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), e tinha à época como base as disposições 

contidas na Portaria MEC nº 2.051, de 09 de julho de 2004, hoje revogada pela Portaria 

05 de 12 de dezembro de 2020, além das Diretrizes para a autoavaliação das Instituições 

e as Orientações Gerais para o Roteiro da autoavaliação, editados pela CONAES. 

 O compromisso com a autoavaliação fundamenta-se na necessidade de promover 

a melhoria da qualidade da educação superior orientação da expansão da sua oferta, o 

aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social 

e, especialmente, do aprofundamento dos seus compromissos e responsabilidades 

sociais. 

 A FADIVA entendeu ser fundamental sua participação neste processo avaliativo 

pois, através de uma autoavaliação, a instituição constrói conhecimento sobre sua própria 

realidade, busca compreender os significados do conjunto de suas atividades para 

melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social.  

 A avaliação externa significa a incorporação de um outro olhar, de fora daí 

Instituição, na busca da avaliação mais abrangente do curso e da adequação dos rumos 

da formação profissional às demandas e projeções de necessidades feitas pela 

sociedade. Nesse sentido, ela deve envolver: egressos do curso, representantes da 

sociedade, profissionais de Direito e educadores de outras instituições de forma a garantir 

uma abrangência maior ao processo. 



94 
 

 O processo de autoavaliação desenvolvido pela FADIVA foi o formulado pelo 

SINAES e veio com uma visão diferenciada, valorizando mais os processos do que os 

produtos. É mais formativa e emancipatória preservando a identidade e a autonomia da 

instituição, permitindo uma visão global, resguardando sua identidade e autonomia.  

 Metodologicamente, esta avaliação interna, em parte, deve ser realizada no curso 

de Direito por meio de questionários aplicados aos alunos e professores sobre o 

desempenho destes; em seminários sobre o processo de ensino-aprendizagem, 

realizados no início dos semestres, com a participação de alunos e de professores, para 

a discussão de formas e critérios; por meio de pesquisas para levantamento do perfil do 

aluno, contendo estudo sobre procedência, expectativas quanto ao curso de à profissão. 

 Esta avaliação está sendo utilizada como meio de diagnosticar problemas, corrigir 

rumos, estabelecer metas e introduzir as mudanças necessárias para a melhoria da 

qualidade das diversas atividades oferecidas pela FADIVA, aperfeiçoando-a e prestando 

contas à sociedade, buscando o crescimento do curso, de seus profissionais, alunos e 

da comunidade. 

 Neste processo considera-se as características regionais, a individualidade e a 

especificidade da FADIVA, preservando a sua identidade, construída ao longo de sua 

história. 

 A FADIVA vê na autoavaliação a oportunidade de analisar, repensar e avaliar o 

seu processo educacional, propondo novas metas e ações que visem a cada dia, a 

melhoria da qualidade, criando uma cultura de avaliação permanente. 

 Com a promulgação da Lei 10.861/04 do SINAES, a criou sua primeira Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) composta com representantes de toda comunidade 

acadêmica e com o propósito de elaborar o projeto de avaliação institucional, de acordo 

com a nova lei. 

 A FADIVA realiza então a avaliação institucional desde 2007 que, inicialmente, 

envolvia apenas o corpo técnico-administrativo, o docente e o discente. O processo 

consistia em realizar a avaliação anualmente, contando com a participação da totalidade 

de alunos da Instituição, que avaliavam itens como a infraestrutura da Faculdade como 

a biblioteca, laboratórios, e, ainda, o atendimento dos setores: financeiro e da secretaria. 
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 Com a elaboração do projeto de avaliação institucional, a partir de 2007, a FADIVA 

passou a fazer a autoavaliação de forma sistemática, aprimorando o processo de coleta, 

análise e divulgação dos resultados nos anos seguintes. 

 A composição da CPA, se dá de forma democrática, abrindo-se para a participação 

dos diversos segmentos via inscrição, sendo que houve número maior de inscritos do 

que as vagas disponíveis para os representantes em seus vários segmentos. Desta, são 

escolhidos por votação dos antigos membros da CPA os novos indicados. Após apuração 

dos nomes vencedores, estes foram nomeados através de Portaria que foi baixada pelo 

Diretor em oportuna ocasião.  

 Essas alterações, no entanto, mantiveram assegurada a participação de todos os 

segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada de forma 

equitativa e paritária em conformidade com previsão legal. 

 Assim, a partir de 2010, com a formação da CPA, os trabalhos foram 

redimensionados visando aprimorar o processo autoavaliativo institucional, de forma que 

os procedimentos começaram a ser revistos com a comunidade acadêmica, verificando-

se a necessidade de reformulação dos instrumentos.  

 A Comissão da CPA da FADIVA desde então vem trabalhando incessantemente 

no aprimoramento da Avaliação Institucional, de modo que seus resultados possam 

sinalizar para os dirigentes, as prioridades dos seus alunos, funcionários, professores, 

coordenadores, egressos e todos aqueles que desejassem uma IES cada vez mais 

comprometida com o ensino que oferece. 

 Todos os resultados do Diagnóstico são primeiramente apresentados em forma 

de relatórios e encaminhados à Direção Geral e ao coordenador de curso e para o NDE. 

Posteriormente, um resumo dos resultados é apresentado mediante quadros e gráficos 

e divulgados de diferentes formas tanto para alunos como para professores. 

 Os resultados gerais das dimensões pedagógica e administrativa são divulgados 

para toda a comunidade acadêmica por meio de gráficos via Internet. Os gráficos-síntese 

com os resultados por curso são entregues aos representantes de sala e divulgados em 

salas de aula. 

 Os professores recebem o resultado da dimensão pedagógica num processo que 

envolve orientação por parte da coordenação do curso. Os diretores recebem os 
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relatórios completos com os resultados da pedagógica e administrativa, analisam os 

dados em conjunto com a equipe visando à adoção de medidas para a melhoria da 

Instituição. 

 O coordenador do curso e a Comissão Própria de Avaliação utilizam os dados 

obtidos no diagnóstico para compor o relatório de avaliação final do curso discutindo 

ações e recomendando as mudanças necessárias, apontadas por esse instrumento de 

avaliação. 

 Tendo em vista os Resultados dos Processos de Autoavaliação Institucional tal 

como foi concebido, o modelo de avaliação institucional da FADIVA - associa 

autoavaliação e avaliação externa como elementos complementares e convergentes para 

retroalimentar o planejamento estratégico institucional delineado no PDI, como um 

processo de ciclos periódicos progressivamente convergente para o referencial 

qualitativo desejado. 

 Tendo como ponto de partida o diagnóstico descrito no item anterior, e após 

exaustivas discussões, inclusive em seminários com ampla participação dos principais 

atores envolvidos, serão selecionadas medidas de ajustes das metas e das ações a 

serem implementadas para atualizar o planejamento institucional, contemplando: 

- revisão das metas institucionais face aos resultados das avaliações internas e externas 

e as mudanças de cenários do sistema educacional; 

- revisão do projeto pedagógico do curso ofertado; 

- ações corretivas para as metas previstas no PDI; 

- revisão das políticas de consolidação e expansão institucional. 

 Salienta-se que a CPA da FADIVA, conta com representação de todos os 

segmentos da comunidade acadêmica, isto é, docentes, discentes, e técnicos 

administrativos, além de representantes da sociedade local. 

 Os resultados das avaliações internas e externas serão sistematizados e 

consolidados, e gerenciado pela Comissão Própria de Avaliação. Os indicadores 

institucionais construídos para avaliação interna e aqueles aferidos pelas avaliações 

externas, em particular por comissões designadas pelo MEC, constituirão o cerne dessas 

informações sistematizadas, que deverá produzir relatórios gerenciais, com ênfase nos 

desvios observados em relação aos padrões de qualidade estabelecidos interna e 
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externamente. A análise destes desvios por grupos específicos de trabalho produz 

recomendações para os ajustes das metas e ações do PDI. 

 Os desafios da CPA da FADIVA são muitos, pois a autoavaliação tem como 

objetivo levantar os anseios e expectativas de toda a comunidade acadêmica, 

constituindo um instrumento de planejamento, acompanhamento e avaliação dinâmica, 

num ato de efetiva continuidade para oportunizar uma educação de qualidade e a 

promoção da educação jurídica. Mas o trabalho vem sendo desempenhado de maneira 

séria e comprometida e, com certeza ensejará em bons frutos! 

 

7.  CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CEaD 

 

O Centro de Educação a Distância - CEaD da IES tem como atribuições gerenciar 

as atividades no âmbito do ensino a distância e manter uma mediação com outros órgãos 

da IES, da mesma forma com alunos, professores, tutores, empresas e profissionais 

contratados para ações relativas ao ensino a distância. 

O CEaD é responsável em elaborar, executar e acompanhar todas as atividades 

correspondentes à educação a distância na IES: 

-  Coordenar a equipe multidisciplinar, formada por docentes, pesquisadores, tutores, 

design instrucional e outros colaboradores; 

-   Promover integração com a secretaria acadêmica da IES; 

-  Acompanhar as atividades dos tutores presencial e a distância atuantes em todos os 

polos da IES; 

- Gestão administrativa necessária à realização dos cursos, como seleção de 

profissionais e outros serviços técnicos; 

-  Executar a atividade de Coordenação pedagógica, considerando o acompanhamento 

de plano de aula, material proposto para as disciplinas, ferramenta que contemplem a 

relação ensino-aprendizagem; 

-  Promover a o planejamento para a elaboração de videoaulas, atividades e conteúdos 

adicionais dos cursos a distância, em conjunto com os respectivos professores; 

-  Elaborar e estimular o desenvolvimento de recursos pedagógicos e objetos virtuais de 

aprendizagem adequados aos distintos cursos a distância; 
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- Implantar a construção contínua de materiais de comunicação e materiais didático-

pedagógicos compatíveis com a identidade visual institucional em diálogo com a setor de 

marketing da IES; 

- Estimular e Promover a capacitação de profissionais (professores-EaD, professores-

conteudistas e professores-tutores); 

- Apoiar os profissionais para parametrização dos conteúdos a serem produzidos; 

- Acompanhar andamento dos serviços avaliando equipamento e tecnologia dispensada. 

 

7.1 - Atividades de Tutoria 

 

A Tutoria Online visa mediar o processo pedagógico junto a estudantes 

geograficamente distantes. Também compete ao tutor online o domínio do conteúdo 

específico das disciplinas sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no 

desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito da 

pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos. 

Atua como mediador na preparação dos alunos para o pensar, assim devem 

estimular as capacidades investigadoras dos discentes. Participa do processo de 

avaliação do material didático da IES, a cada final de disciplina, objetivando contribuir 

com o aperfeiçoamento de todo o material. Acessam o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

de forma remota, utilizando para tal as instalações da IES, as quais possuem 

equipamentos disponíveis e acesso à Internet banda-larga. 

As disciplinas oferecidas pela IES são estruturadas em unidades semestrais que 

se constituem de um grupo de disciplinas que, por sua vez, cada uma delas dividem-se 

em módulos constituídos de diversos recursos, como textos e videoaula. 

Desta forma, o Tutor Online fará: disponibilização do material da disciplina para os 

alunos: (Material de Estudo: videoaula, caderno de conteúdo/aplicação, lista de 

exercício); Orientação das dúvidas de conteúdo dos alunos; Abertura e mediação dos 

Fóruns de discussão; Corrigir as questões abertas das avaliações, de acordo com o 

gabarito elaborado pelo Docente e suas instruções. 

Agindo assim, irá dinamizar a interação entre os alunos, quanto otimizar a 

experiência de aprendizagem planejada para as disciplinas, devendo acessar o Ambiente 
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Virtual diariamente, ou seja, não deve permanecer mais de 24 horas sem acessar a sala 

de aula e contatar os alunos – exceção feita aos feriados nacionais e aos finais de 

semana. 

 

7.2 - Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria 

 

A IES tem consciência da importância do capital humano, afinal na atual 

conjuntura das concorrências nas organizações educacionais, competimos muito mais 

em função dos bens intangíveis do que em função dos tangíveis. O capital humano 

tornou-se fundamental para as organizações que desejam manterem-se competitivas. 

Entra-se em uma nova era, onde o conhecimento e a informação estão se tomando mais 

importantes que o capital financeiro. 

Nas instituições de ensino na atual sociedade, as pessoas diretamente ligadas 

com o processo de ensino – seja este presencial ou a distância – são encaradas como o 

diferencial competitivo da mesma. 

Portanto, é necessário que os tutores no processo de educação a distância 

possuam uma ampla quantidade de competências, uma vez que o desempenho dos 

tutores é fator fundamental no desempenho do curso. 

Nesse sentido, as competências que podem ser identificadas pela IES como 

necessárias ou desejáveis para o tutor do curso de Tecnólogo em Criminologia   serão 

em competências comportamentais e técnicas, como organização, planejamento, 

proatividade, automotivação, capacidade de síntese e análise, empatia, equilíbrio 

emocional, flexibilidade, assiduidade, comprometimento, liderança e criatividade. Já as 

competências técnicas a serem identificadas serão: conhecimento das rotinas de 

trabalho, conhecimento em informática básica/ ambiente virtual de ensino-aprendizagem, 

conhecimento pleno da disciplina ministrada, conhecimento sobre educação a 

distância/sobre o curso, relacionamentos interpessoais, comunicação (oral/escrita) e 

trabalho em equipe. 

Para tal, antes mesmo de iniciar o seu trabalho de ministrar as aulas, a IES já 

seleciona e capacita os seus tutores considerando a busca por essas competências e 
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habilidades, constituindo ferramentas como questionários para pesquisa, inclusive dentro 

do seu banco de valores já em atividade no Ensino Presencial. 

Outro fator de extrema importância é o manual do Tutor que não pode ser um 

instrumento engessado, mas sempre reavaliado conforme as situações vislumbradas 

durante o processo de ensino aprendizagem e o cotidiano dos cursos. A CPA, por sua 

vez, é um órgão de extrema importância nesse viés. 

Por fim, salienta-se que, as competências listadas também não são estanques, 

mas sim um simples ponto de partida fundamental para um bom desempenho das 

atividades do Tutor, portanto, o desenvolvimento destas é de grande importância para o 

aprimoramento da função. Deve-se assim, elaborar e executar como o passo do tempo 

uma avaliação de desempenho por competências a fim de identificar os pontos fortes e 

os pontos a melhorar de cada Tutor, fazendo com que haja um aprimoramento contínuo 

do mesmo. 

 

7.3 - Tecnologias da informação no processo ensino aprendizagem 

 

Os cursos em EaD da IES utilizarão diversos materiais e softwares, os quais 

possibilitam o acesso através de qualquer navegador ou sistema operacional. Ou seja, 

em função da crescente utilização de aparelhos smartphones, prepara-se todo o material 

de modo responsivo para que o mesmo possa ser acessado tanto por computadores, 

como por tablets e smartphones. 

A tecnologia da educação à distância da IES vem sendo desenvolvida para que 

diferentes pessoas tenham acesso a uma educação de qualidade, primando pela 

eficiência no processo de aprendizagem e suporte acadêmico contínuo. Para o curso 

propõe-se a utilização do Portal, onde todo o processo de ensino-aprendizagem é 

realizado com base no material didático (livros e videoaulas). 

O Material de Estudo estará disponível para download e as videoaulas serão 

assistidas no próprio computador do aluno (vídeo streaming).  

Para proporcionar a interação e aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem, 

é no Ambiente Virtual da IES que ocorrem processos de comunicação, orientação, 
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avaliação, entre outros aspectos para o desenvolvimento do curso. A instituição dispõe 

ainda de estúdio próprio para produção de videoaulas. 

Com o objetivo de atender ao modelo pedagógico de Educação à Distância da 

IES, será utilizada uma plataforma de acesso e funcionamento integral via web, que 

garanta ao aluno flexibilidade de acesso considerando-se a esfera temporal (qualquer dia 

e hora) e a esfera espacial/geográfica (de qualquer local), além de flexibilidade na 

organização dos estudos, da mesma forma que, como definido em seu plano de gestão, 

a IES desenvolverá um ambiente virtual de aprendizagem; nesse último caso, trata-se de 

plataforma de código aberto que será desenvolvida pelo grupo de TI de acordo com as 

necessidades da IES. 

O Ambiente Virtual de aprendizagem, desde já, contém ferramentas de ensino, 

colaboração, avaliação e gestão e foi preparado para integrar-se aos diversos sistemas 

de gestão da IES responsáveis pelos processos acadêmicos, inclusive pelo registro 

definitivo de notas. Reserva-se à plataforma de Educação a Distância a atribuição de 

operacionalizar os cursos e transferir os resultados (notas). 

 

7.4 - Ambiente virtual de aprendizagem: mecanismos de interação  

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem é o locus de convergência de estratégias e meios 

de aprendizagem, sendo projetado com interface amigável, intuitiva e de fácil navegação 

para favorecer a aprendizagem. Os materiais didáticos se articulam numa arquitetura 

pedagógica previamente planejada. O desenvolvimento das disciplinas conta com 

Atividades para serem realizadas pelo aluno, em cada disciplina, utilizando a ferramenta 

Fórum e também a entrega de trabalho ou exercícios. 

Na metodologia de educação a distância a aprendizagem será garantida através de: 

 - Caderno de conteúdo; 

 - Acervo bibliográfico na Biblioteca da sede e também em meio virtual pela saraiva 

Educação; 

 - Encontros online com orientações sobre a aprendizagem, estudo do material e 

acompanhamento; 

 - Tutoria a distância, com profissionais especializados nos conteúdos em  estudo; 
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 - Avaliações (provas, participação em atividades online, fóruns, etc.). 

  Assim, a interação entre os diversos membros envolvidos no processo ensino 

aprendizagem se dará através do Ambiente Virtual de Aprendizagem e na sede, caso o 

aluno opte por frequentar as instalações da IES, como biblioteca e Diretório Acadêmico. 

 Para efetivar essa interlocução a FADIVA adotou as tecnologias descritas no item 5.7.6 

deste documento. Através desses recursos, o aluno terá acesso ao conteúdo das 

disciplinas e aos tutores, que mediarão o processo de aprendizagem. As videoaulas têm 

como principal objetivo apresentar em formato de imagem e som o conteúdo disponível 

no Material Impresso, em formato de texto, e no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

  Cada disciplina possuirá um docente. A função deste professor será planejar o 

conteúdo programático, produzir ou revisar ou ainda sugerir a contratação de alguém 

para produzir o material impresso, elaborar temas para os Fóruns de Discussão, propor 

objetos de aprendizagem, gravar as videoaulas que serão disponibilizadas no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem e na sede e ainda supervisionar os tutores online. 

  Os tutores online serão responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontecerá no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre suas 

responsabilidades, está à moderação dos Fóruns de Discussão, proporcionando a 

interação entre os próprios alunos e entre aluno e tutor. Nos Fóruns, os alunos poderão 

emitir suas opiniões, construir argumentos, dirimir dúvidas relacionadas ao conteúdo 

disponibilizado e revisar conceitos. 

  Os tutores terão até 48 horas para responder eventuais dúvidas e postar suas 

considerações a respeito das discussões. Os temas dos Fóruns serão pré-definidos pelo 

professor responsável pela disciplina. 

 

7.5 - Material didático 

 

  O material didático para a modalidade de ensino a distância da IES é focado na 

aprendizagem. O estudante utilizará este material como instrumento de estudo, e sendo 

assim os conteúdos foram elaborados para ter uma organização que facilite sua 

aprendizagem. 
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  A organização das aulas é outro elemento importante para o desenvolvimento do 

curso, assim, nos semestres estão divididas as disciplinas de cada período, conforme a 

plataforma. A IES, de acordo com o Manual de produção de material didático, descreve 

como deve ser todo o processo de planejamento e elaboração do livro didático da 

instituição. 

  Durante as aulas, o aluno contará com recursos síncronos e assíncronos para se 

estabelecer o processo de ensino aprendizagem. Recursos como: livro didático/apostila 

contendo todo o conteúdo por disciplina, e vídeo aulas sobre as disciplinas serão 

disponibilizados na plataforma do curso e ambientes virtuais com ferramentas de 

comunicação. 

  No livro/apostila, além do conteúdo didático, terá atividades para serem 

desenvolvidas diariamente pelo aluno, dicas de livros, texto, pesquisas para 

aprofundamento dos estudos. Portanto, o livro/apostila didático é dividido por unidades, 

o aluno terá ainda um cronograma de desenvolvimentos das atividades na plataforma e 

leitura do livro didático, a partir deste cronograma ele planeja seus estudos nas 

disciplinas, já que esta é uma das características da EaD: a autonomia do aluno. 

  O aluno contará com os recursos disponíveis no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, o ambiente usado pela IES, em uma versão customizada e adaptada às 

suas necessidades para melhor atendê-los. O aluno por meio de um registro de usuário 

e senha tem acesso a todas as discussões por disciplina do conteúdo trabalhado na aula. 

Através destes ambientes os alunos têm acesso a: 

- Fóruns de discussão, tópicos; 

- Interação via chat para bate-papo; 

- Materiais, enquetes, visitar links, fazer atividades online, wiki, material complementar, 

etc. a partir das orientações dadas pelos professores eles poderão interagir e participar 

das atividades online, acompanhado pelos professores e tutores. 

  Este ambiente virtual é um rico acervo de interações e diálogos entre as 

comunidades contempladas pela IES com cursos na modalidade EaD.  

  Nas vídeo aulas o aluno possui tanto uma apresentação da disciplina quanto o 

professor abordando o conteúdo de cada unidade, estas são trabalhadas de forma 

reflexiva, propondo questões acerca do conteúdo estudado. 
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  Para melhor orientação do aluno, este receberá um guia de orientação de curso, 

contemplando apresentação, histórico, objetivos, perfil do egresso, além de informações 

do funcionamento da modalidade na instituição e a estrutura do curso (encontros 

interativos, plataforma virtual, avaliações, estágio supervisionado, pesquisa científica, 

etc.), além de orientações práticas para o estudo individual e para ampliação cultural. 

Este guia apresenta ao aluno o quadro de distribuição das unidades temáticas de 

aprendizagem com carga horária de cada disciplina, com acesso a toda programação do 

curso, sendo assim, o aluno pode organizar melhor seus momentos de estudos. No Guia, 

tem ainda, o processo e metodologia da avaliação de aprendizagem, e dos instrumentos 

para avaliação utilizados, além dos critérios de avaliação. 

  A IES disponibiliza materiais atualizados, produzidos com foco no aluno e em sua 

aprendizagem. Para tanto, cada disciplina atualmente é composta livro- didático, 

composto dos textos-base da disciplina e exercícios de fixação; a partir da confecção de 

seu material próprio, a IES irá organizar suas aulas em módulos de aprendizagem e 

possuem um caderno de conteúdo/aplicação e vídeos gravados pelos professores e/ou 

adquiridos em compra ou disponíveis na web para auxiliar no processo de aprendizagem. 

  Em cada uma das disciplinas os alunos terão acesso a algumas possibilidades de 

materiais a depender da didática escolhida pelo professor, sendo os seguintes tipos de 

materiais, tanto via web, como em mídia digital que poderão ser utilizados pelo docente:  

- Caderno de conteúdo/aplicação; 

- Vídeo ilustrativo do conteúdo teórico; 

- Apresentações em power point das aulas gravadas em vídeo; 

- Textos complementares de diversos tipos; 

- Links para sites correlatos; 

 

8. DOS ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

                                                  

 A FADIVA é uma IES vinculada à Fundação Educacional de Varginha, entidade 

sem fins econômicos, de caráter educativo e cultural. A sustentabilidade financeira será 

viabilizada majoritariamente, com os recursos oriundos das mensalidades do curso de 

graduação em Direito, pós-graduação (especialização) e extensão.  
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 Estes recursos serão obtidos basicamente de duas formas: diretamente dos 

alunos, via financiamento educacional. Desta forma, os recursos necessários para arcar 

com as despesas de custeio, investimentos e pessoal ativo são consignados anualmente 

no orçamento da Instituição, o que permite visualizar de forma clara os limites da gestão 

financeira. 

 Além dos principais recursos supracitados, a Instituição contará com outras fontes 

de receita, patrimoniais e financeiras, obtidas por locações de espaço e outras receitas 

de serviços. 

 

Ano 

 

Setor 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

Manutenção 

do Prédio e 

instalações, 

conservação 

e insumos 

155.000,00 159.650,00 164.439,50 169.372,69 174.453,87 

Infraestrutura 

(tecnológica, 

mobiliária e 

equipamentos 

em geral) 

90.000,00 92.700,00 95.481,00 98.345,43 101.295,79 

Atualização 

acervo da 

Biblioteca 

40.000,00 42.000,00 43.260,00 44.557,80 45.894,53 

Capacitação 

Docente 
5.000,00 5.500,00 5.665,00 5.834,95 6.010,00 
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Avaliação 

externas 

(MEC) e 

internas 

(CPA) 

15.000,00 15.450,00 15.913,50 16.390,91 16.882,64 

Despesa 

financeira e 

patrimonial 

30.000,00 30.900,00 31.827,00 32.781,81 33.765,26 

Recursos 

Humanos 
6.500.000,00 6.695.000,00 6.895.850,00 7.102.725,50 7.315.807,27 

      

Total Geral 6.835.000,00 7.041.200,00 7.252.436,00 7.470.009,09 7.694.109,36 

 

Os Planos de Investimentos estão fundamentados numa previsão de aumento dos 

recursos na ordem de aproximadamente 3 % (três por cento) ao ano. Este percentual se 

baseia na projeção anual dos reajustes das mensalidades e na projeção de incremento 

das receitas devido à abertura de novos cursos de pós-graduação e extensão. 

 

Ano 

 

Fontes 

de receita 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

Mensalidades 7.000.000,00 7.210.000,00 7.426.300,00 7.649.089,00 7.878.561,57 

Outras 

Fontes* 
20.000,00 20.600,00 21.218,00 21.854,54 22.510,18 

      

Total Geral 7.020.000,00 7.230.600,00 7.447.518,00 7.670.943,54 7.901.071,75 

* Taxas de serviço 
* Locações de espaços 
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 Uma vez garantidos os recursos necessários às despesas de pessoal e de custeio, 

o “excedente” será investido em ações que visam à recuperação, ampliação, 

modernização e atualização tecnológica, dotando a Instituição de melhores condições de 

ensino. 

 

8.1 - Da Autonomia da IES em Relação à Mantenedora 

  

De acordo com a Escritura Pública, datada de 16 de março de 1964, no livro N.º1, 

sob n.º 92, do livro de Registro de Sociedades Civis, os recursos financeiros da 

Faculdade de Direito de Varginha são provenientes de anuidade/mensalidades, taxas e 

serviços diversos administrados pela Fundação Educacional de Varginha -  FUNEVA, 

que é sua mantenedora. 

 A aplicação de recursos para programas de ensino e extensão é direcionada na 

medida em que os projetos são elaborados e encaminhados à aprovação do Conselho 

Departamental e Egrégia Congregação e enviados à Fundação Educacional de Varginha 

– FUNEVA para viabilização. 

 Há então uma independência funcional da FADIVA em relação a sua 

mantenedora. O que garante a fiel observação de seus valores, cumprimento de seus 

princípios e de sua missão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente PDI - O Plano de Desenvolvimento Institucional - constitui um 

referencial didático-pedagógico privilegiando o essencial e estrutural na formação dos 

acadêmicos da FADIVA e atende a todo o arcabouço legislativo relacionado ao Ensino 

Superior vigente, além das às especificidades dos Cursos de Direito e Tecnologia em 

Criminologia, previstos pela legislação e ainda ao atendimento de todos os requisitos da 

Comissão de Ensino Jurídico da OAB, da qual obteve amplo reconhecimento das 

atividades desenvolvidas de forma a obter parecer favorável para a plena continuidade 

de seus trabalhos. 

 Entretanto, para que haja eficácia das atividades acadêmicas, em relação ao 

Projeto Pedagógico do Curso, será preciso permanentemente promover a sintonia da 

didática (técnica e uso de instrumentos técnicos) para com a metodologia de ensino e de 

avaliação (meio, modo, forma); e, para com o Projeto Pedagógico do Curso de Direito e 

de Criminologia que, por sua vez, evoca concepções epistemológicas, filosóficas, 

políticas, opções éticas e sociais.  

 Assim, esse PDI é, também, um instrumento prático para essa eficácia, enquanto 

organização dos procedimentos, dos prazos, dos meios, das condições e das 

AVALIAÇÕES relativas à efetivação do Projeto Pedagógico. 

 Além desses mecanismos institucionais, será decisivo que os membros da 

Comunidade Acadêmica da FADIVA, especialmente os diretores através de uma Gestão 

comprometida e dos Professores – que estão na linha de frente do ensino –, cultivem 

uma atitude de permanente abertura para o debate sobre as concepções teóricas que 

estão subjacentes a cada prática, suas implicações e consequências.  Tão importante 

será uma atitude de permanente autoavaliação e a disposição para a reflexão e a 

autocrítica. 

 A FADIVA pretende o comprometimento com um contínuo processo de 

EXPERIÊNCIA, REFLEXÃO, AÇÃO, AVALIAÇÃO, que, sem dúvida, poderá ser decisivo 

para o êxito de tão ousados ideais que dão vida a esta relevante Instituição de ensino 

superior e animam os esforços acadêmicos de sua comunidade. 
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