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Bem‑vindos	ao	primeiro	semestre	letivo	de	2018!

O	jornal	institucional	da	FADIVA	é	uma	ferramenta	de	
comunicação	que	tem	o	objetivo	de	eternizar	os	momentos	
vividos	ao	longo	dos	trimestres.	Nele	você	relembra	o	que	
aconteceu	nos	últimos	meses,	conhece	corpo	docente,	

discente	e	de	colaboradores	e	fica	por	dentro	das	campanhas	
institucionais	da	FADIVA.
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Iniciamos	mais	um	ano	letivo	na	Faculdade	de	Direito	de	Varginha.	Durante	os	próximos	meses	sentiremos	mais	uma	vez	a	
sensação	do	novo:	novas	disciplinas,	novos	professores,	novos	sonhos	e	objetivos.	Sobretudo	para	aqueles	que	iniciam	em	2018	
o	curso	de	Direito.	Aos	acadêmicos	do	primeiro	perıó do	esse	semestre	chegou	repleto	de	atividades	especiais,	como	forma	de	
acolhêlos	em	nossa	casa	e	fazêlos	sentiremse	em	casa.	Momentos	eternizados	em	nosso	jornal	institucional	e	também	em	
nossas	lembranças.

Boa	Leitura!

Prof.	Álvaro	Vani	Bemfica	‑	Diretor	
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COLUNA	PERFIL

Andreia	de	Brito	Pinto

Débora	Vaze	Pinto	Souza

Thais	Vani	Bemfica

Francini	Helena	Andrade

Colaboradora	(Biblioteca)

Egressa

Professora

Acadêmica

Andreia	 de	 Brito	 Pinto	 é	
colaboradora	da	FADIVA	e	atua	na	
b i b l i o t e c a . 	 Em 	 2 0 0 9 	 e l a	
participou	 do	 Programa	 de	
Profissionalização	 Adolescente	
Consciente	 (Propac)	 e	 em	 2010	
foi	selecionada	para	uma	vaga	de	
estágio	 no	 Juizado	 Especial,	 no	
qual	trabalhou	durante	oito	meses	na	2	Vara	Criminal.	Antes	
que	o	estágio	acabasse,	através	da	indicação	da	Coordenadora	
do	 Propac	 na	 época,	 Kátia	 Carvalho	 Damasceno,	 Andreia	
iniciou	 seu	 perıódo	 de	 estágio	 na	 FADIVA,	 sendo	 efetivada	
logo	 em	 seguida,	 no	 ano	 de	 2011.	 Em	 2012	 prestou	 o	
vestibular	 na	 instituição,	 iniciou	 os	 estudos	 e	 tornouse	
bacharel	em	Direito	em	março	de	2018.

Débora	Vaze	 é	egressa	do	curso	
de	 Direito	 da	 FADIVA,	 turma	 de	
2013.	Antes	de	ingressar	na	FADIVA,	
formouse	 em	 Ciências	 Contábeis	
pela	 FACECA.	 Especialista	 em	
Direito	Penal	e	Processo	Penal	e	em	
Direito	 Médico,	 é 	 membro	 da	
Comissão	 Estadual	 da	 Mulher	
Advogada	–	OAB/MG,	da	Comissão	
de	 Trânsito	 –	 OAB/MG,	 da	 CPA	 da	
FADIVA	e	da	Comissão	de	Mediação	–	OAB/MG.	Atualmente	é	
Advogada/Sócia	no	escritório	Vaze	&	Pinto	Advogados	e	Sócia	
no	escritório	Vista	Contábil.

Francini	Helena	de	Andrade	é	
graduanda	 do	 10º	 perı́odo	 da	
Fa c u l d a d e 	 d e 	 D i r e i t o 	 d e	
Varginha.	 Servidora	 Pública	
Municipal	na	cidade	de	Varginha,	
fez	estágio	no	Tribunal	de	Justiça	
de	Minas	Gerais,	na	Procuradoria	
Seccional	da	Fazenda	e	no	Fórum	
de	Justiça	do	Trabalho.	Em	2016	
foi	 o	 destaque	 da	 sua	 turma,	
recebendo	da	FADIVA	a	menção	
honrosa	“Aluno	que	Brilha”.

Professora	 Ma.	 Thais	 Vani	
Bemfica	 é	 coordenadora	 de	
d iversos 	 pro je tos 	 soc ia i s	
desenvolvidos	 pela	 FADIVA.	
Entre	eles	a	Páscoa	Solidária,	 a	
Campanha	do	Agasalho	e	o	Natal	
S o l i d á r i o . 	 P ro f e s s o ra 	 d a	
d i s c i p l i n a 	 d e 	 E s t á g i o	
Supervisionado	 Penal	 I , 	 II ,	
também	 é	Assessora	do	Núcleo	
de	Prática	Jurıd́ica	e	Defensora	Pública	do	Estado	de	Minas	
Gerais.	Uma	profissional	que	se	destaca	dentro	da	instituição	
e	na	comunidade,	através	dos	trabalhos	desenvolvidos	com	o	
apoio	da	FADIVA.
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01.02.2018	–	Professores	reúnemse	antes	do	inıćio	do	semestre	letivo

27.02.2018		Grupo	de	Pesquisa	da	FADIVA	retoma	os	estudos,	o	projeto	e	
coordenado	pelo	professor	Dr.	Mário	Conceição

28.03.2018	–	Professora	Me.	Patrıćia	Vani	Bemfica	Osório	e	colaborador	Rafael	
Bernardes	 fizeram	 a	 entrega	 dos	 chocolates	 na	 Páscoa	 Solidária	 na	 Escola	
Municipal	Santa	Teresinha.	Doações	 também	 foram	 feitas	para	as	 instituições	
Casa	Lar	e	Recanto	Feliz.

07.02.2018	 –	 Egresso	 da	 FADIVA,	 Tiago	 Augusto	 Figueiredo,	
participa	 da	 aula	 de	 Ciência	 Polı́tica	 do	 1º	 perı́odo	 noturno,	
convidado	pela	professora	Ma.	Inês	Costa	Bemfica

20.03.2018	–	Acadêmicos	do	10	perıódo	B	durante	Colação	de	Grau	
no	Teatro	Capitólio

23.03.2018	 –	 Acadêmicos	 do	 10	 perı́odo	 A	 e	 Diurno	 durante	
Colação	de	Grau	no	Teatro	Capitólio

03	e	13.03.2018	–	Acadêmicos	do	1º	perıódo	diurno	e	noturno	participam	
de	Aula	Inaugural	com	Advogados	da	AOB	Varginha

07.03.2018	 	 TV	 Princesa	 entrevista	 acadêmicos	 e	 professores	 para	
reportagem	sobre	os	projetos	solidários	desenvolvidos	na	instituição.

ACONTECEU	NA	FADIVA

08.03.2018	–	Acadêmicos	agitam	o	intervalo	do	diurno	e	noturno	com	música;	
Sarah	Piva	e	Edson	Leite	foram	alguns	dos	alunos	que	se	apresentaram.
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Defensor	Público	de	MG	palestra	na	Primeira	Noite	do	Direito	da	FADIVA

Dr.	Francisco	Vani	Bemfica	é	homenageado	em	cerimônia
de	colação	de	grau

O	Trote	 Solidário	 da	 FADIVA	 tem	o	 objetivo	 de	
despertar	o	espıŕito	solidário	dos	acadêmicos.	Os	
materiais	 de	 escola	 arrecadados	 são	 doados	 a	
escolas	 municipais,	 atendendo	 diversos	 alunos	
da	cidade	de	Varginha.

O	 projeto	 Páscoa	 Solidária	 já	 é	 consagrado	 na	
FADIVA.	 Todos	 os	 anos	 os	 alunos	 participam	
fazendo	 a	 doação	 de	 chocolates,	 que	 são	
encaminhados	 a	 instituições	 que	 atendem	
crianças	carentes.

O	projeto	“Reciclar	para	Preservar”	continua	suas	
atividades	em	2018.	Além	de	incentivar	a	coleta	
de	 lixo	 seletiva	 nos	 ambientes	 da	 FADIVA,	 o	
projeto	 arrecada	 materiais	 reciclados	 e	
reutilizáveis	 através	 da	 doação	 de	 acadêmicos,	
professores	e	colaboradores.

Como	forma	de	recepcionar	os	acadêmicos	para	o	inıćio	do	semestre	letivo,	
a	Faculdade	de	Direito	de	Varginha	promove	a	“Primeira	Noite	do	Direito”.	Um	
momento	 marcado	 pela	 presença	 de	 um	 profissional	 convidado	 da	 área	
jurıd́ica,	que	divide	com	os	alunos	seu	conhecimento	sobre	um	tema	especıf́ico.	
No	primeiro	semestre	de	2018	o	evento	aconteceu	no	dia	19	de	fevereiro	e	
contou	 com	 a	 participação	 do	 Defensor	 Público	 de	 Minas	 Gerais,	 Dr.	 João	
Henrique	Rennó	Matos.

Convidado	 pelo	 professor	 da	 FADIVA,	 e	 também	 Defensor	 Público,	 Dr.	
Rodrigo	 Murad	 Prado,	 Dr.	 João	 Matos	 dividiu	 com	 os	 estudantes	 suas	
experiências	sobre	“A	Defesa	no	Tribunal	do	Júri”,	abordando	a	sua	origem,	os	
seus	aspectos	e	dando	exemplos	de	casos	reais.	“E� 	uma	honra	para	mim,	um	
privilégio	estar	na	FADIVA,	pois	eu	nunca	havia	vindo	para	Varginha	para	falar	
sobre	Direito	com	alunos”,	disse	o	palestrante	no	inıćio	de	sua	apresentação.	Ao	

lado	dos	acadêmicos,	prestigiando	a	palestra,	estavam	professores	da	instituição,	o	ViceDiretor	Mário	Célio	Ferreira	Pinto,	a	
Juıźa	da	comarca	de	Paraguaçu,	Dr.	Karina	Tiosso,	e	os	estagiários	do	convidado,	que	atua	na	cidade	de	São	Lourenço.	A	noite	foi	
marcada	pela	experiência	e	a	entusiasmo	de	Dr.	João	Henrique	Rennó	Matos,	ao	falar	sobre	o	Tribunal	do	Júri.

A	FADIVA	acredita	que	contato	entre	acadêmicos	e	profissionais	do	Direito	é	muito	importante	durante	o	ensino	superior,	
pois	agrega	o	conhecimento	com	base	na	experiência	de	grandes	profissionais	do	mundo	jurıd́ico.

A	cerimônia	de	colação	de	grau	é	uma	das	ocasiões	mais	esperadas	pelos	estudantes.	
Além	 de	 consagrar	 os	 cinco	 anos	 de	 curso,	 é	 um	 momento	 para	 agradecimentos	 e	
homenagens.	E� 	comum	os	acadêmicos	escolherem	três	professores	para	homenagear	na	
solenidade,	demonstrando	sua	 importância	para	a	turma.	Dr.	Francisco	Vani	Bemfica,	
Coordenador	do	curso	de	Direito	e	Fundador	da	Faculdade	de	Direito	de	Varginha,	foi	
homenageado	durante	a	cerimônia	de	colação	de	grau	dos	acadêmicos	do	10º	A	e	Diurno.	
No	ato	da	entrega	da	placa	de	homenagem,	acadêmicos	e	professores	ficaram	de	pé.	Os	
alunos	concluintes	do	curso	de	Direito	aplaudiram	o	professor,	que	acenou	para	eles.	Um	
momento	que	emocionou	todos	os	presentes.

Campanhas,	eventos	e	projetos	solidários	
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