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Presidente da OAB/MG ministrou aulas no Curso de
Especialização da FADIVA

Nos dias 25 e 26 de março, o
Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil – Seção de Minas Gerais –
Dr. Luis Claudio Chaves da Silva
ministrou aulas especiais para os
alunos do Curso de Especialização da
Faculdade de Direito de Varginha –
FADIVA.

Segundo o Coordenador do
Curso de Especialização, Prof. Paulo
Henrique Castilho Amorim, receber
Dr. Luis Claudio, profissional
experiente, tanto na docência quanto
na advocacia, é uma oportunidade de
grande valor para nossos alunos”.
Para que esta oportunidade fosse
aproveitada ao máximo pelos alunos
do Curso de Especialização, referidas
aulas foram exclusivas para os
mesmos, apesar de inúmeras
solicitações para um evento aberto
para o público.

“Infelizmente, privamos os
alunos da Graduação e profissionais da
área. Mas, tenho certeza que em breve
Dr. Luis Claudio retornará e, então,
poderemos brindar demais colegas
com esta experiência ímpar.” –
completou Prof. Paulo Henrique.
As aulas transcorreram com muita
tranquilidade e interesse. Dr. Luis
Claudio conduziu toda a atividade

como uma conversa entre amigos.
Compartilhou com os alunos seus
momentos profissionais, contando
passagens de vitórias, indignações,
frustações, surpresas e claro, de muita
satisfação.

Após as aulas da sexta-feira, os
alunos do Curso, os advogados
Patrícia Bregalda e Reinaldo Azoubel
ofereceram um jantar para o Presidente
da OAB/MG. Também estiveram
presentes o Coordenador do Curso de
Especialização, Prof. Paulo Henrique
Castilho Amorim, o Presidente da
Subseção de Varginha e Professor da
FADIVA, Dr. Gustavo Oliveira
Chalfun, a aluna do Curso de
Especialização e Juíza de Direito da
Comarca de Varginha, Drª Teresa
Cristina Cota, o proprietário do
Domunium Instituto de Ensino (Rede
LFG), Dr. Vicente Loredo, entre outros
colegas que exercem atividades no
escritório dos anfitriões.

A FADIVA agradece ao Dr.
Luis Claudio Chaves da Silva por
presentear os alunos do Curso de
Especialização com momentos de
muita sabedoria profissional e pessoal
que, com certeza, será bem empregada
pelos alunos do Curso em questão.

Dr. Gustavo Chalfun, Prof. da FADIVA e Pres. da Subseção OAB Varginha, Dr. Luís
Cláudio, Pres. da OAB/MG, Dr. Márcio Bemfica, Prof. e Juiz da Comarca de Três
Corações e Prof. Paulo Henrique Amorim, Coord. do Curso de Pós-Graduação

Dr. Luís Cláudio, Pres. da OAB/MG e alunos do Curso de Pós-Graduação
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Iniciamos o ano letivo de 2011 com várias atividades: Trote Solidário, Projeto Vidros para
Leite Materno, recepção aos alunos ingressantes, palestras exclusivas, Solenidades de Colação de Grau,
entre outras atividades.

Através do Trote Solidário e com o apoio dos alunos de 1º ano, arrecadamos
aproximadamente 1000 litros de leites que foram doados para instituições beneficentes. Ainda, com os
alunos ingresssantes, realizamos uma confraternização para apresentar-lhes a instituição.

Com o Projeto Vidros para Leite Materno, mobilizamos a instituição e a sociedade, numa
ação de colaboração ao Banco de Leite Humano de Varginha.

Também, nos despedimos dos formandos 2010, quando os mesmos, em três solenidades
distintas, prestaram o juramento, dando início à carreira de Bacharéis em Direito.

As atividades realizadas nesse primeiro trimestre são apenas um começo para muitas outras já
preparadas para o decorrer do ano letivo de 2011.

Aos calouros desejamos as boas vindas, aos alunos muito obrigado pela confiança e aos novos
Bacharéis em Direito informamos que a FADIVA estará sempre de portas abertas para recebê-los.

Prof. Alvaro Vani Bemfica
Diretor da FADIVA
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Dr. Mário Vani Bemfica recebe homenagens da OAB/MG
Na manhã

do dia 28 de
m a r ç o , n a s
instalações da
Polícia Federal
de Varginha,
foi inaugurada
a S a l a d o
Advogado –
OAB/MG.

A
Solenidade foi
marcada pelo
descerramento

da placa que presta justas homenagens a um dos grandes nomes do
Direito Penal, Dr. Mário Vani Bemfica, ilustre professor da
FADIVA e Juiz de Direito, com reconhecimento internacional,
quando recebeu, na década de 70, uma Comenda do Papa.

O evento contou com a presença de familiares,
autoridades, profissionais do Direito e, claro, em sua totalidade,
admiradores do querido Prof. Mário, que sempre se destacou por
sua sabedoria e simplicidade.

Dr. Gustavo Oliveira Chalfun, Presidente da Subseção da
OAB Varginha, lembrou que neste mesmo dia, em 8 cidades de
Minas Gerais, outras inaugurações de salas dos advogados em
diversas instituições também estavam sendo realizadas,
comprovando, assim, a intensa atividade e grandes conquistas da
atual gestão da OAB/MG.

Também, Dr. Gustavo, que graduou-se em Direito pela
FADIVA – turma 2000 – e como aluno exemplar do Prof. Mário,
lembrou o quanto o ilustre professor é querido pelos profissionais
não apenas por seu conhecimento, mas por sua dignidade e

honestidade, que o fez merecedor de diversos títulos.

O Delegado da Polícia Federal de Varginha, Dr. Luis
Carlos Girotto enfatizou que um momento como este é valioso,
pois além de ser um local mais reservado entre advogado e cliente,
também é uma oportunidade de assistência jurídica para quem
necessita.

Dr. Mário, visivelmente emocionado, agradeceu a todos
pela homenagem e lembrou como cada conquista do profissional
do Direito é importante e valiosa para as próximas gerações.

O ilustre professor recebeu as homenagens sob o olhar de
seus eternos alunos, como por exemplo, do Presidente e Vice-
Presidente da OAB/Varginha, Dr. Gustavo Oliveira Chalfun e Drª
Flavia Mesquita da Silva, do Procurador Municipal, Dr. Aldo
Lucio, do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Verdi Lucio Melo,
da agente da Polícia federal, Drª Márcia Valéria Brito, de seus
filhos, os advogados e professores da FADIVA, Dr. MarcoAurélio
da Costa Bemfica, Drª Inês de Fátima da Costa Bemfica e Isabel
Cristina da Costa Bemfica, entre outros, que tiveram a
oportunidade de cursar Direito na FADIVA e o tiveram como
mestre.

Após o descerramento da placa, Dr. Vicente Loredo, do
Dominium Instituto de Ensino (Rede LFG) ofereceu aos presentes
um coffe-break que fechou este importantíssimo momento de
comemoração.

Encerrando, relembramos as palavras do Delegado da
Polícia Federal, Dr. Luis Carlos Giroto: “Os homens passam, mas,
as instituições permanecem”

Profissionais como Dr. Mário são eternizados por suas
obras e, agora também, por estar presente na instituição da Polícia
Federal como o profissional que deu nome à Sala do Advogado
“Dr. Mário Vani Bemfica”.

Dr. Luis Carlos Girotto, Dr. Mário Vani Benfica e Dr. Gustavo O. Chalfun
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FADIVA recebe Delegados da Polícia Federal de Varginha

Na manhã do dia 8 de fevereiro, às
10:00 horas, foi ministrada uma excelente
palestra sobre os crimes sexuais oriundos
na internet.

Tal palestra faz parte da operação
promovida pela Polícia Federal e vem
sendo realizada em mais de 65 países.

O Coordenador do Curso de Pós-
Graduação da FADIVA, prof. Paulo
Henrique Castilho Amorim, representando
o Diretor da FADIVA, abriu o trabalho
enfatizando a importância de uma
operação como essa e, ainda, manifestou
total apoio da FADIVA para com os
trabalhos da Polícia Federal.

O Delegado Federal Dr. Marcio
Wilkie Barro, apresentou slides para os
alunos da FADIVA ensinando como evitar
que um pedófilo virtual entre em suas casas
e como identificar um site ou um membro

de comunidades cuja intenção está
voltada para os crimes sexuais.

Foram passadas várias dicas
sobre o assunto e, ainda, foram
informados os sites e telefones dos
quais os cidadãos poderão se valer para
formalizarem uma denúncia.

Também estiveram presentes
os Delegados Federais Dr. Ricardo e
Dr. Rafael e, o agente Sr. Angelo, e
representando a Prefeitura Municipal
de Varginha, o Chefe do Departamento
de Informática Sr. Vitor Lucio.

Um vídeo com orientações
ficará disponível no site da FADIVA,
firmando, assim, o compromisso da
instituição em auxiliar no combate desses
crimes que ameaçam a sociedade e têm
como vítimas as nossas crianças.

AFADIVAagradece a presença dos
alunos e convidados e parabeniza a Polícia
Federal pelo trabalho educat ivo
apresentado.

Professor da FADIVA recebe Comenda Ambiental
Va l e n t i n C a l e z a n n i ,

professor de Direito Ambiental da
Faculdade de Direito de Varginha –
FADIVA, recebeu a “Comenda
A m b i e n t a l d a E s t â n c i a
Hidromineral de São Lourenço –
MG”.

Referido título é concedido
para condecorar personalidades que
se destacaram em prol do meio
ambiente, do turismo e do
desenvolvimento sócio-econômico
e cultural de São Lourenço – MG,
conforme Lei Municipal nº 2967.

Prof. Valentin recebeu o
diploma da Comenda assinado pelo

Governador de Minas Gerais,
Antonio Augusto Junho Anastasia,
pelo Prefeito de São Lourenço, José
Sacido Barcia Neto, pelo Presidente
da Câmara Municipal de São
Lourenço, Waldinei Alves Ferreira
e pelo Chanceler da Medalha,
Eugênio Ferraz.

O Coordenador do Curso de
Graduação, Dr. Francisco Vani
Bemfica, em nome do corpo
docente e administrativo da
instituição, parabeniza o ilustre
professor e almeja que a conduta do
mesmo seja exemplo para os
acadêmicos de Direito.

Alunos e convidados lotaram o Salão de Eventos para a Palestra

Dr. Valentin Calenzanni e o Governador de MGAntônioAnastasia
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Na noite de sexta-feira, dia
25 de fevereiro, no Salão de
Eventos da FADIVA, foi celebrada
a Solenidade de Colação de Grau
dos alunos do 5º ano Diurno, Turma
de 2010.

Estiveram presentes autoridades
locais e regionais, professores, pais
e amigos que presenciaram a
alegria e emoção desse momento
tão importante na vida do estudante,
quando o mesmo, enfim, dá início à
vida profissional.

O Coral da FADIVA abriu a
solenidade executando o Hino
Nacional. Em seguida, executaram
o Hino da FADIVA, de autoria do
querido professor Mario Vani
Bemfica que, através de belas
estrofes , externou a longa
caminhada da instituição, na qual o
mesmo sempre esteve presente.

Para encerrar a apresentação, em
dueto, os alunos Ronaldo Lousada e
Ana Paula da Silva encantaram os
formandos com a música Amigos
para Sempre.

A oradora da Turma, Helena
Caldeira, conduziu seu discurso
com muita calma e delicadeza e, ao
final, convidou seu colega Manoel
Aprígio Neto, vencedor do
Concurso de Oratória 2010, para
encerrar o discurso. O formando foi
aplaudido de pé, após discursar sobre a realidade do país, quando
apelou aos colegas para que os mesmos façam a diferença, que não
sejam apenas mais um dentre tantos profissionais que por qualquer
benefício pessoal, ignora a ética, tão propagada nos bancos
acadêmicos.

No dia 18 de março, foram celebradas as solenidades de
Colação de Grau dos alunos do 5º ano Noturno, Turma de 2010.

A primeira solenidade ocorreu às 17:00 horas no Salão de
Eventos do VTC, onde os alunos do 5º ano “A” prestaram o
juramento, dando início à carreira de bacharéis em Direito.

Às 20:00 horas, no Salão de Eventos do
Podium Apart Hotel, foi celebrada a
Colação de Grau dos alunos do 5º ano “B”.

Nas solenidades, a emoção de
familiares e amigos completou esse
momento tão importante, quando os
acadêmicos assumem o compromisso de
cumprir com ética e justiça a carreira
jurídica, pela qual se dedicaram nos
últimos cinco anos.

Nos discursos dos oradores: Januzzi
Galvão – 5º ano “A” - e Expedito Rubem –
5º ano “B”, ambos agradeceram aos
colegas pelos cinco anos de convivência,
e, ainda, em vários momentos,
agradeceram a instituição, citando nomes
de professores que marcaram suas vidas
pela competência profissional e respeito
dedicado aos alunos.

Estiveram presentes autoridades,
professores e funcionários da instituição,
em especial, a presença do Vigário
Judicial da Diocese de Campanha, Padre
Wagner Augusto Portugal, presente por
um motivo muito especial: veio prestigiar
o evento e acompanhar o juramento de sua
mãe, a Bacharela em Direito Srª Marlene
Verônica Portugal.

Os alunos do 5º ano “B”, foram
brindados pela da Banda da Escola de
Sargentos das Armas que, sob a regência
do Subtenente Junior executou o Hino
Nacional e outros números musicais.

O Diretor da FADIVA, Prof. Álvaro Vani Bemfica,
despediu-se dos alunos lembrando aos mesmos que o futuro de
nosso país depende do bom trabalho executado com ética, justiça e
compromisso. Agradeceu ainda aos funcionários da FADIVA pela
dedicação, em especial, neste dia, uma vez que foram organizadas e
realizadas duas solenidades em locais distintos.

A FADIVA aproveita a oportunidade e agradece a empresa
Coutinho pela cessão do ônibus que transportou a Banda da EsSA
para uma das Solenidades.

Egresso da FADIVA é o novo Superintendente de Investigações
da Polícia Judiciária de Minas Gerais

O egresso da Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA,
delegado Celso Ávila Prado tomará posse como o novo
Superintendente de Investigações da Polícia Judiciária de Minas
Gerais

Natural de Varginha, aos vinte anos de idade, Celso Ávila
Prado ingressou na FADIVA, e, em 9 de fevereiro de 1988, graduou-
se em Direito, dando, assim, início à sua carreira de destaque.
Segundo o Prof. Francisco Vani Bemfica, Coordenador do Curso e,

à época Diretor da instituição, “Todo professor, após longa
experiência, tem o dom de enxergar quais alunos terão uma carreira
promissora. Dr. Celso era um aluno dedicado, inteligente e muito
interessado, por isso, tinha como certo que um dia ele seria um
profissional altamente capacitado. É com imensa satisfação que em
nome da Faculdade de Direito de Varginha parabenizo o ilustre
Superintendente e manifesto que, profissionais como ele faz-nos
orgulhosos como docentes.”

Alunos em Solenidade da Colação de Grau - Formandos 2010

ABanda da EsSAemocionou Formandos e convidados
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Aluno da FADIVA é nomeado Diretor do Conselho Regional de
Engenharia,Arquitetura eAgronomia

Alunos da FADIVA são prestigiados com confraternização

Bernardo Martins Scarpelli, aluno
do 5º ano Noturno da Faculdade de Direito
de Varginha – FADIVA, foi nomeado para
ser o Diretor do Conselho Regional de

Engenharia , Arquitetura e
Agronomia de Minas
Gerais.

E m e n t r e v i s t a
exclusiva à Assessoria de
Comunicação da FADIVA,
o mesmo contou que há 5
anos atuou como inspetor
do CREAem Varginha .

Ainda, segundo ele,
quem indica o profissional
para assumir a direção do
órgão é a Sociedade
Mineira dos Engenheiros,
que após aprovação da
Presidência do CREA,
nomeia o novo Diretor que

poderá exercer suas atividades num
período de um ano, renovado por mais um.

O ritmo das atividades do novo
Diretor é surpreendente. Semanalmente,

viaja à Belo Horizonte, exerce outras
atividades de consultoria ambiental e,
ainda, cursa o 5º ano de Direito.

Bernardo declarou que não
pretende abandonar suas atividades em
Agronomia, pois gosta muito do que faz.
Para ele, o curso de Direito é um
complemento às atividades que já exerce.

Segundo ele, quando se exerce uma
atividade da qual o profissional gosta, os
obstáculos são insignificantes. Por isso ele
deixa uma mensagem aos jovens
estudantes: “Buscar um sonho e acreditar
no que quer é primordial para obter o
sucesso profissional. O mundo precisa de
bons profissionais e, para isso, deve-se
buscar uma profissão na qual se sente
prazer em trabalhar.”

Em comemoração pelo início do ano letivo de 2011, a
Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA promoveu, para os
alunos do 1º ano “Noturno” e “Diurno”, uma confraternização.

Foram preparadas
duas recepções, uma para
os alunos do “Noturno”,
que ocorreu na noite do dia
8 de fevereiro e outra para
os alunos do “Diurno”, na
manhã do dia 9 de
fevereiro.

U m a p a r t e d a
conf ra t e rn ização fo i
organizada em sigilo, para
surpreender os alunos.

Os alunos do 1º ano C,
com um belo número
musical, animaram o início
do evento.

Em seguida, a Profª
Brígida, idealizadora da
c o n f r a t e r n i z a ç ã o ,
comunicou aos alunos do
que se tratava aquela
reunião, quando os mesmos foram surpreendidos por enormes
bolos comemorativos e refrigerantes.

O Diretor da FADIVA, Prof. Álvaro Vani Bemfica, esteve

presente para informar aos alunos que tal atividade faz parte de
uma nova comunicação entre a instituição e o corpo discente.
Completou ainda que, periodicamente, os alunos serão visitados

para uma ‘bate papo’ com a
administração da instituição.

Através da Assessora de
Comunicação da FADIVA,
Daniela Cazelato Amorim, os
a l u n o s t o m a r a m
conhecimento dos convênios
ofertados pela instituição.

Dando cont inu idade ,
professores e alunos foram
agraciados pela iniciativa dos
colegas que improvisaram
discursos, declamação de
p o e s i a s , e n t r e o u t r a s
atividades.

Foram sorteados livros e
bolsas promocionais.

O evento transcorreu com
muita alegria, música e
comunicação entre as turmas,
sendo este um dos objetivos

propostos pela administração da FADIVA: mostrar para os alunos
do 1º ano que apesar de estarem dispostos em 4 salas diferentes,
todos fazem parte de um mesmo grupo.

Bernardo Martins Scarpelli - novo Diretor do CREA

Os organizadores capricharam nos detalhes para recepcionar os alunos
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FADIVAna mídia

Na manhã do dia 31 de março, estiveram presentes na
Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA, o Jornalista Euclides
Oliva e equipe da Tv Princesa para uma entrevista exclusiva com o
Coordenador do Curso de Graduação , Dr. Francisco Vani Bemfica.

O objetivo da entrevista era obter informações sobre o golpe
militar, ocorrido em 31 de março de 1964.

Na noite do dia 17 de fevereiro, no salão de eventos do Podium
Apart Hotel, empresas de diversos ramos receberam o certificado Top
Empresarial 2011.

Para definir quais seriam as empresas homenageadas, o
organizador do evento, o Jornalista Alfredo Junior, promoveu uma
pesquisa.

A Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA foi a instituição
de ensino superior mais citada.

INFORMAÇÕES LEGAIS

Novos Mestres e Doutores foram admitidos pela FADIVA

Direito Civil: sancionada Lei que garante visita de avós aos netos

· Ms. Carlos Manoel Frade -  Economia

· Ms. Marcelo Figueiredo – Direito Processual Civil

· Dr. Marcelo Lins Barbosa – Direito Tributário

· Ms. Paulo Afonso Daher Junior – Direito Processual Civil

· Ms. Silvio Memento – Psicologia

· Dr. Mário Antonio Conceição – Direito Internacional

· Ms. Valentim Calenzani – Direito Ambiental

Em 28/03/2011, a Presidente Dilma Rousseff sancionou a lei nº 12396/11, cuja publicação se deu no Diário Oficial da União do dia
29/03/2011, garantido  aos avós o direito de visitas aos netos,  em caso de pais divorciados.

Ainda, à critério do juiz, os avós também poderão receber a guarda e serem responsáveis pela educação dos netos.

Dr. Francisco Benfica sendo entrevistado pelo aluno Euclides Oliva

Prof. Paulo e DanielaAmorim recebem o certificado TOPEmpresarial 2011



Página 07

Curso de Conciliadores da FADIVA em parceria com o TJMG

Data: 30/04/2011

Local: Faculdade de Direito de Varginha

Vagas: 120 vagas (alunos de 1  ao 5º  anos)

Inscricoes na Secretaria da FADIVA.

Provas dia: 25/04/2011

Local: Faculdade de Direito de Varginha

Vagas: 10 vagas

Inscricoes na Secretaria da FADIVA

Data: 12 e 13/05/2011

Local: Belo Horizonte

Informacoes : Subsecao da OAB Varginha ou
www.oabmg.org.br/sites/esa/processo-civil

Exames para Selecao de Monitores

II Congresso Mineiro de Processo Civil

Quadro de Avisos

o o

-
-

-

-
-

--
- -

-

Departamentos da FADIVA

Secretaria

Biblioteca

Laboratório

NAAF

Ouvidoria

SERAJ

Assessoria de Comunicação

De segunda à sexta, das 07:30 às 11:30 / 13:00 às 17:00 / 18:40 às 22:40 horas.

De segunda à sexta, das 07:00 às 11:40 / 13:00 às 22:40 horas.

De segunda à sexta, das 8:00 às 11:30 / 13:00 às 17:00 / 19:00 às 22:30 horas.

Psicóloga: Quintas, das 09:00 às 10:30 horas e das 20:00 às 21:30 horas.
Atendimento na sala da Monitoria.

Pedagoga: Quartas, das 09:00 às 10:30 horas e das 20:00 às 21:30 horas.
Atendimento na sala da Monitoria.

Apoio Fincanceiro: Períodos matutino e noturno.
Obs.: O aluno deverá agendar horário na secretaria.

Quarta, quinta e sexta, durante os intervalos das aulas.

De segunda à quinta, das 13:00 às 17:00 horas.

De segunda à sexta, das 7:40 às 11:40 / 13:00 às 17:00 horas.
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Você sabe o que é CPA? Você sabe qual é o papel e a
importância da AUTOAVALIÇÃO dentro da FADIVA?

Pois é, os anos letivos vão passando e às vezes pouco nos
envolvemos com questões que não estão ligadas efetivamente
com as disciplinas, as provas, as notas, os pagamentos das
mensalidades, colação de grau e até com a formatura.

Mas é importante sabermos de antemão, que formamos uma
comunidade!

Isso mesmo, todos nós alunos, professores, diretores,
pessoal da área administrativa, da segurança, da cantina, da
limpeza, enfim todos aqueles que participam do dia a dia da
FADIVAformam a nossa COMUNIDADEACADÊMICA.

Vocês sabem que até a própria sociedade deve fazer parte
da nossa comunidade acadêmica?

Sim, pois é para ela, e por ela que todos nós estudamos,
aprendemos, dedicamos, trabalhamos e voltamos como
profissionais para buscar solucionar os problemas sociais e
melhorar a ordem social vigente, pois, qual seria o motivo da
ciência senão melhorar a vida dos homens?

Esse deve ser então o maior compromisso para todos nós:
tornarmos a vida melhor!

É por esse motivo que existe a CPA – Comissão
Permanente de Avaliação da FADIVA – ela é o órgão a quem cabe
traçar um panorama da vida acadêmica dentro da instituição em
toda a sua inteireza, de forma a buscar sanar, adequar, minorar os
problemas existentes e que poderão ser verificados de forma
adequada no processo de autoavaliação.

A autoavaliação é um importante instrumento para a
tomada de decisão dentro da FADIVAe dela resultará um relatório
contendo análises, críticas e sugestões levantadas através dos
resultados auferidos durante este processo e que servirá de
fundamento para traçarmos estratégias, promover reformas e
investimentos no que se fizer necessário e relevante.

Para que consigamos bons resultados durante os
procedimentos que envolvem o processo de autoavaliação é então
fundamental a participação de toda a comunidade acadêmica, ou
seja, é imprescindível a maciça participação dos alunos, dos
professores, diretores e todo o pessoal do setor administrativo, de

forma compromissada, responsável, pois apenas com
informações válidas e confiáveis que nos serão passadas, haverá o
uso efetivo dos resultados, de forma a buscar melhorias e as
adequações mais pertinentes dentro da instituição.

Desta forma fica desde já o convite da CPA – Comissão
Permanente de Avaliação da FADIVA – que através de seus
membros, aqui por mim representados, convida a nossa
comunidade acadêmica para que possa efetivamente se envolver
no processo de autoavaliação de 2011.

Iniciaremos nossas atividades a partir do mês de maio, e,
em breve, vocês terão mais notícias à respeito do nosso trabalho,
que é exclusivamente voltado para vocês, por que sabemos e
reconhecemos que só existe a FADIVA por que existem vocês
alunos e os nossos alunos merecem o melhor!

Contamos com todos vocês!

Saudações acadêmicas!

Profª Ms. Brígida Paiva – Vice-coordenadora da CPA


