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Um	novo	ano	se	inicia	para	nós	da	Fadiva,	com	ele	a	esperança	
de	que	retornaremos	às	salas	de	aula,	com	ministrações	de	
nosso	corpo	docente,	que	sempre	se	manteve	qualificado	e	

atualizado,	ainda	que	distantes.	Também	esperamos	noticiar	no	
Jornal	Fadiva,	ainda	no	1º	semestre,	diversos	eventos,	palestras,	
encontros	presenciais,	que	irão	selar	o	retorno	dessa	grande	

família	que	a	nossa	Instituição.	Estamos	ansiosos	pelo	que	virá!

FalaDireito
Jornal

1º Trimestre | 2022

Missão:
"Promover o desenvolvimento humano e social através da difusão de conhecimento, da formação ética, da competência 
profissional e da responsabilidade social."

FADIVA
FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
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Com muito zelo e também alegria, iniciamos o ano letivo de 2022 da forma que aguardamos ansiosamente: a volta às aulas 
presenciais. Após dois anos de distanciamento, a Fadiva retorna dando continuidade ao seu ensino de qualidade e prezando pela 
saúde de seus professores, alunos e colaboradores. Desejo a todos um ótimo semestre, cheio de conhecimento e novas 
experiências! 

Prof.	Álvaro	Vani	Bemfica	-	Diretor	

COLUNA	PERFIL

Carlos de Souza Carvalho

Bianca Borges Lima

Danielle Dias Vicentini

Alice Zanon

Professor

Colaboradora

Egressa

Acadêmica

Possui licenciatura em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Varginha, após sua 
licenciatura formou em Direito pela Fadiva e fez Mestrado em Ensino Superior pela UNINCOR. O Dr. Carlos 
Carvalho é Professor na Fadiva desde 1980, sendo um dos professores mais antigos na Instituição, 
lecionando atualmente Direito Civil. E�  membro do Instituto Brasileiro de Direito da Famıĺia (IBDFAM) e 
membro efetivo do Instituto Mineiro dos Advogados (IMA), além de trabalhar como Advogado Familiarista.

Começou a faculdade de Jornalismo na UNIP em São Paulo e em 2019 veio morar em Varginha e dar 
continuidade aos estudos. Graduanda em Jornalismo, entrou para o time de colaboradores da Fadiva em 
março de 2022 como responsável pela Assessoria de Comunicação da Instituição após ter estagiado por 
dois anos na Câmara Municipal de Varginha, também na área de assessoria de comunicação.

Danielle se formou de forma antecipada em 10/06/2022. Passou dois anos de sua formação de forma 
remota devido à pandemia da Covid-19, porém não deixou de tirar máximo proveito das matérias e de seus 
estudos para passar no concurso da PCMG. “Como aluna, aproveitei todos os recursos fornecidos pela 
instituição e principalmente: fiz estágio desde o inı́cio do meu curso, isso foi fundamental no 
desenvolvimento das matérias teóricas passadas em sala de aula. A faculdade conta com excelentes 
professores e colaboradores, exemplos de profissionais na área do direito, que dão total suporte em todo o 
perıódo de formação, tornando-se o diferencial na vida profissional do estudante. Enfim, a FADIVA é uma 
grande instituição a qual tive o prazer de fazer parte como aluna. No mais, aproveito a oportunidade para 
agradecer aos professores, colegas de classe e todos os demais colaboradores que fizeram parte da minha 
formação.”

Aluna e representante do 1º perıódo, Alice escolheu a Fadiva por saber que a instituição é capaz de 
preparar bem seus acadêmicos para o mundo do Direito além de ser uma instituição tradicional com anos de 
ensino e professores que estão a anos na sala de aula e sempre se aprimorando. “A Fadiva possui um legado 
na região de Minas Gerais, o que facilita a abertura de oportunidades incrıv́eis de estágios e trabalho para os 
seus alunos. Eu a escolhi e estou me apaixonando cada dia mais pelo Direito!”
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ACONTECEU NA FADIVA CAMPANHAS E DATAS 
COMEMORATIVAS

Comunicado do retorno das aulas 
presenciais

Biblioteca digital Saraiva

Prova objetiva da 1ª fase do XXXIV 
Exame de Ordem Unificado

Se torna facultativo o uso de máscara 
nas dependências da faculdade

"Ser mulher é saber jogar com as 
situações, é saber driblar com os 
problemas, defender, ser juıźa da 
própria vida e saber que não 
existem impedimentos para ser 
feliz."

A Fadiva e sua mantenedora, 
Fundação Educacional de 
Varginha parabenizam todas as 
suas professoras, colaboradoras 
e alunas. Parabéns por esse dia 
especial!

Aula sobre Estudo na Vida Profissional 
com o egresso Dr. Tiago Figueiredo
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DESTAQUES

Primeiro dia de aula presencial na FADIVA

Colação de grau dos alunos de 2020

Semana de Inserção FADIVA

A Professora e Coordenadora, Márcia Rabelo, teve o prazer 
de dar as boas-vindas aos perıódos diurnos, recebendo a todos 
com muita alegria.

Ficamos entusiasmados, principalmente, com a recepção 
dos alunos do 1º perıódo diurno, que iniciam em 2022 o 
desafio da graduação e do universo do Direito.

Mais uma vez, a Fadiva agradece a confiança depositada 
para fazer das aulas presenciais um retorno seguro.

Já no sábado, a colação de grau foi da turma do noturno que fizeram 
parte da composição da mesa o Diretor da FADIVA, Dr. A� lvaro Vani 
Bemfica, Drª. Júnia Bemfica Guimarães Cornélio, Presidente da 
Fundação Educacional de Varginha, Profa. Ma. Priscila Guimarães, 
como paraninfa da turma e Dr. Marcelo Figueiredo que além de patrono 
deu nome à turma dos formandos.

A Fadiva e sua mantenedora, Fundação Educacional de Varginha 
parabenizam todos os alunos e nos sentimos honrados de fazer parte 
dessa história assim como cada um vocês fez parte da nossa. Desejamos a todos os alunos sucesso na sua vida pessoal e 
profissional!

Na sexta-feira, foi realizada a colação da turma do diurno, que teve 
como Mestre de Cerimônia a Professora Brıǵida Paiva, já a mesa foi 
composta pelo Vice-Diretor, Prof. Mário Célio Ferreira Pinto e pelos 
Professores Marco Aurélio da Costa Bemfica, professor homenageado e 
Dr. Pablo de Souza Assis, Paraninfo da turma.

Nos dias 25 e 26 de março aconteceu na Fly Eventos, as colações de 
grau das turmas de 2021 da Faculdade de Direito de Varginha.

As representantes da Unimed-BH apresentaram aos acadêmicos os planos de saúde oferecidos pela CAA/MG, os quais 
possuem baixo custo no mercado e é especıf́ico para a classe estudantil. A ocasião foi encerrada com um delicioso café para todos 
os presentes.

Em sua explanação, o Professor apresentou o cenário de 
advogados no Brasil, ressaltando a importância dessa profissão e 
seu papel para com os deveres da advocacia e para a população. 
Citou, também, que a OAB é uma Instituição nova, que completa 
neste ano, 90 anos desde a sua criação. Mas que, ainda assim, é um 
exercıćio de milênios.

Outro ponto destacado foi a importância da comunicação 
entre o advogado e seu cliente. Segundo ele, mesmo com a 
tecnologia se tornando cada vez mais presente no meio da 
advocacia, não se deve deixar com que essa assistência ao cliente 

se transforme em algo mecânico e frio, mas que, para cada caso é necessário um tratamento “artesanal” e humanizado, 
enfatizando que os advogados estabelecem a comunicação entre o cidadão e o Poder Judiciário.

Nos dias 7 a 11 de março, foi realizada na FADIVA, a Semana de 
Inserção 2022. Com o objetivo de dar as boas-vindas aos alunos 
dos 1º perıódos e receber de volta os demais estudantes, o evento 
contou com a participação de egressos da Instituição, realização 
de dinâmicas, apresentação dos departamentos da Instituição e 
foi encerrado com maestria, pela Aula Magna, ministrada pelo Dr. 
Gustavo Chalfun, Advogado, Presidente da Caixa de Assistência 
dos Advogados de Minas Gerais (CAA-MG) e Professor da casa.


