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EDITORIAL
Mais um ano se encerrou e este foi muito especial
para todos da FADIVA: o MEC avaliou o
curso da instituição que obteve nota máxima (5
pontos).
Foi um momento de muita comemoração, onde
tivemos a certeza de que o trabalho bem realizado
e, principalmente, em equipe levou a este êxito tão
desejado.
Ainda, mais uma vez, ficamos felizes com os
resultados de todos os projetos realizados pela
instituição através de seus discentes, docentes,
egressos e comunidade.
É um momento em que professores, alunos e
funcionários fazem um balanço em suas vidas
acadêmicas: enquanto alguns comemoram as
conquistas de uma nova vida outros já sentem
falta daqueles que mesmo que por um bom motivo
(aprovação em concursos, exame da OAB,
emprego novo, conclusão do curso etc) não mais
estarão conosco diariamente.
Mas, por outro lado, também temos a felicidade
de receber os alunos ingressantes que em fevereiro
darão início a uma nova jornada em suas vidas: o
Curso de Direito na FADIVA.
Por vocês, alunos que concluíram o curso e
alunos ingressantes, que dedico a edição especial
do Jornal Fala Direito 2012.
Que o sucesso de 2012 se repita em 2013!
Prof. Álvaro Vani Bemfica
Diretor
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PROJETOS 2012

Biblioteca Encantada da FADIVA
efetua entrega de donativos
O Projeto contou com a grande
colaboração de seus discentes e egressos, em
especial de seus alunos do Curso de PósGraduação, com a arrecadação de livros
infanto juvenis.

Projeto Colorindo a Justiça efetua
entrega de donativos

Projeto FADIVA e a Cultura AfroBrasileira

O Núcleo de Prática Jurídica da FADIVA
O Projeto FADIVA e a Cultura Afropromoveu a atividade, cuja finalidade foi a Brasileira, surgiu com a intuito de promover e
arrecadação de lápis de cor, giz de cera e preservar a cultura afro-brasileira, sob a
desenhos relacionados à justiça e às crianças, Coordenação do aluno Guilherme Rodrigues.
dirigido para crianças de 5 a 8 anos.

Projeto Desenvolvendo Talentos

Projeto Viver Bem

Páscoa Solidária

I Concurso de Oratórias de Escolas
Públicas da cidade, promovido pela Fadiva e
coordenado por Lucídio Rodrigues Ferreira,
sob a supervisão da Dra Vânia Salgado
Tiburcio e Brigida Paiva. O vencedor, ganhou
uma bolsa para estudar na Fadiva.

Os alunos voluntários do Projeto
organizaram uma tarde dançante no Lar São
Vicente de Paulo, em Varginha, onde o Coral da
Fadiva animou a festa e, ainda, foi servido um
delicioso café.

Mais uma vez o Projeto Páscoa Solidária
arrecadou junto ao corpo docente, discente,
administrativo, egressos e sociedade,
guloseimas e chocolates que foram doados para
crianças da Escola........

Trote Solidário

Solidariedade e Cidadania

Doce Momento da Fadiva

A Fadiva bane qualquer tipo de trote
violento, por isso aproveita o momento de
animação dos ingressantes e os mobiliza no
Trote Solidário. Foram arrecadados quase
mil litros de leite, doados para o Vida Viva e
Levanta-te eAnda.

Projeto intinerante e de relevante serviço
social, os alunos voluntários realizaram
atendimentos e orientações jurídicas durante
todo o ano de 2012. Com certeza, o sucesso
se repetirá em 2013.

Na edição 2012, foram arrecadados
guloseimas suficientes para a composição de
mais de 200 saquinhos surpresa, que foram
doados para as crianças assistidas pela
Paróquia do Divino Espírito Santo.

MUC

CineFADIVA

Sacode a Praça
Sacode o SESI

O Movimento Universitário Cultural
O CineFadiva levou para os alunos
animou a Fadiva em várias edições que informações e atualizações, com a presença
ocorreram no decorrer do ano, com a de profissionais da área do direito e da
apresentação de alunos, egressos e psicologia.
convidados.

Realizados em momentos diferentes,
porém, com mesmo objetivo, o Sacode a
Praça e o Sacode o SESI levaram muita
diversão e prestação de serviços para a
comunidade varginhense.
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Leites arrecadados pelo Trote Solidário

Leites arrecadados pelo Trote Solidário

Sacode a Praça

Coral da FADIVA

Moção de Aplauso na Câmara Municipal de Varginha
Diretor Álvaro Vani Bemfica (esquerda) com o Vereador e egresso
Leonardo Ciacci

Visita àAPAC - PousoAlegre

Projeto Viver Bem em tarde de alegria no Lar São Vicente de Paula
(Varginha)

Cantinho especial da Biblioteca Encantada da Fadiva na E.E. São
Sebastião

Alunos que Brilharam em 2012

Semana da Iniciação Científica da Fadiva

Projeto Desenvolvendo Talentos

Inauguração do anexo da Câmara Municipal de Varginha
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Fórum das IES na OAB/MG

Páscoa Solidária

Colação de Grau - 2012

Sacode o SESI

Alunos comemorando a nota máxima do MEC

Visita à Penitenciária de Três Corações

E.M. Antônio de Pádua Amâncio recebe a aluna Estela Vieira para
palestra

Projeto Colorindo a Justiça

Dr. Mário Benfica - Patrono da SEMJUR 2012 e sua esposa Inês
Benfica

ASecretária Tânia Bemfica e o Diretor Álvaro Bemfica

Os alunos Estela Vieira e Ricardo Sepini em ensaio para a campanha
do vestibular de Outubro

Os alunos Fernanda XXX, Myller Bueno e Fernanda XXX em
ensaio para a campanha do vestibular de Dezembro
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REMATRÍCULAS: ATÉ 20/12/12
INÍCIO DAS AULAS: 04/02/2013
INSCRIÇÕES PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO MÉDICO:
FEVEREIRO/2013
COMISSÕES DE FORMATURA DEVEM AGUARDAR REUNIÃO COM A COMISSÃO
DE COLAÇÃO DE GRAU DA FADIVA

FADIVA na mídia
EPTV dá destaque ao Natal Solidário da Fadiva
Devido ao excelente trabalho realizado junto ao projeto Natal Solidário, a EPTV
apresentou uma matéria divulgando o projeto.
A Fadiva agradece à EPTV e reconhece que o interesse da emissora contribuiu para o
sucesso do projeto que agraciou aproximadamente 500 crianças.
Os donativos foram entregues nas escolas Santa Terezinha, São Sebastião e para
Russilvania Galo (responsável por arrecadar brinquedos usados e consertá-los, deixandoos aptos para doação).
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Alunos da FADIVA visitam o Lar São Vicente de Paulo
Em comemoração a Semana do Idoso, a FADIVA, através do Projeto Viver Bem, levou seus alunos e muita alegria para os
assistidos pelo Lar São Vicente de Paulo de Varginha.
Foi preparada uma tarde festiva com direito a um caprichado lanche ao som do Coral da FADIVAque animou a todos.
Alguns até arriscaram uns passinhos de dança junto com os alunos, que ficaram encantados com o carinho que receberam dos
idosos.
Ainda, através de arrecadações que ocorreram na Instituição, os idosos foram agraciados com lembranças.
Referida visita também marcou o convênio firmado entre a FADIVA e o Lar São Vicente de Paula, cuja finalidade é a prestação de
orientações e serviços jurídicos prioritários aos idosos assistidos pelo Lar.
A FADIVA parabeniza as professoras Vânia Mitidieri e Thaís Vani Bemfica pela dedicação e compromisso, e aos alunos
voluntários do Projeto Viver Bem e Coral da FADIVA, grandes responsáveis pelo sucesso da atividade.
Agradece, também, ao confeiteiro Gabriel, mais um parceiro da FADIVA. (vide link parceiros)
As grandes emoções daquele momento podem ser conferidas na galeria de fotos da FADIVA.

Aluna da FADIVA ministrou palestra para crianças de escola da rede municipal

E.M.Antônio de PáduaAmâncio recebe Estela Vieira para palestra

A aluna do 3º
ano Diurno,
Estela Vieira,
ministrou uma
palestra sobre o
Direito das
Crianças, para
alunos da Escola
Municipal
Antônio de Pádua
Amâncio.
A FA D I VA
recebeu o convite
para integrar o

Projeto : Conselho Mirim na Escola.
Referido Projeto iniciou sua execução em setembro deste

ano, quando ocorreram exposições de cartazes sobre o que é
Conselho Mirim, leitura de textos que reflitam o assunto e
debates de vídeos que também abordem a temática.
Durante o mês de outubro outras palestras foram ministradas
para os alunos.
Para encerrar o ciclo de palestra do Projeto, Estela Vieira
abordou temas como a UNICEF e, com uma linguagem própria
para crianças, falou um pouco sobre o Estatuto da Criança e
Adolescente.
Ao final, a equipe da FADIVA teve a oportunidade de
presenciar o discurso dos candidatos ao Conselho Mirim, o que
confirmou o aprendizado dos candidatos ao longo do Projeto.
A FADIVA agradece a Diretora da Escola Municipal Antônio
de Pádua Amâncio, Profª Maria Aparecida da Silva Maia e a
Orientadora, Profª Ana Cristina Palmuti, pela oportunidade e
confiança.

Alunos do 5º ano apresentaram Júri Simulado
Os alunos do 5º ano Diurno apresentaram um Júri Simulado, sob a Coordenação do Professor de Prática Jurídica Penal, Paulo
Henrique CastilhoAmorim.
A atividade que faz parte do calendário do Núcleo de Prática Jurídica, motivou todos os participantes que estudaram e trabalharam
como se num Júri realmente estivessem.
Ainda, para aproximar-se ao máximo da veracidade dos trâmites de uma Sessão do Tribunal do Júri, Drª Tereza Cristina Cota, Juíza
de Direito da Comarca de Varginha,presidiu todo o trabalho.
Os alunos do 1ºano Diurno foram convidados para participar da atividade. Referida turma também apresentou um Júri Simulado
no dia 23/11.
A FADIVA parabeniza a todos os alunos envolvidos na atividade e agradece aos voluntários, em especial a Drª Tereza Cristina
Cota.

Alunos do 4º ano realizam Audiência Simulada

Thiago Tiso

Em 18/10/2012, foi realizada Audiência Simulada de Instrução e Julgamento, no Salão Nobre da FADIVA, composta por uma
equipe de alunos do 4º ano B (Roberta, Thaís Gonçalves, Thiago Isolino, Miller, Elisângela, Sâmara, Mayara, Conceição e Sarita).
Os alunos fizeram explanação sobre a função de cada componente da audiência: Funções do Juiz, Oficial de Justiça, Escrivão,
Advogados,Autor, Réu, Depoimentos doAutor, do Réu e das Testemunhas.
Iniciaram a audiência, simulando os fatos de um processo. Ao final, os alunos foram questionados pela professora Vânia Maria
Bemfica Guimarães Pìnto Coelho, orientadora do trabalho. Responderam a todas as perguntam, de acordo com a técnica e
fundamentação jurídica.
Segundo ela, “os alunos são muito capazes, basta que levemos desafios para a sala de aula, provocando-lhes estímulo ao
aprendizado. Superaram minhas expectativas.”
A professora sentiu-se honrada pela presença de Paulo Eduardo dos Santos, professor da Cadeira de Libras, acompanhado de um
grupo de professores da Rede Pública de Três Corações.
Durante a apresentação, o Professor fez a tradução em libras (linguagem de sinais).
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Pós-Graduação 2013
Nova turma terá início em Abril/2013
Direito Médico será o foco de estudo da 3ª turma de Pós-Graduação.
As inscrições serão abertas em fevereiro e será destinada para profissionais
graduados em Medicina e Direito.

Artigo de aluno é publicado em site jurídico
O aluno do 5º ano Diurno, Marcus Carelli dos Anjos está muito feliz: um de seus artigos científicos foi publicado no site
www.jurisway.org.br.
A FADIVA parabeniza o aluno que, aliás, em 2012, deu para a Instituição outra ótima notícia: sua aprovação no Exame da OAB
quando ainda estava no início do 5º ano.
Confira o artigo em questão no link: http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=8926

FADIVA recebe Moção de Aplauso na Câmara de Varginha
AFADIVArecebeu uma homenagem na Câmara de Vereadores de Varginha.
Durante a Sessão Solene, os vereadores externaram muita afeição pela FADIVA, tendo em vista que, a maioria dos membros são
graduados em Direito pela FADIVA.
Referida homenagem teve como justificativa o êxito da FADIVA junto à avaliação do MEC, ocasião em que o Curso de Direito da
FADIVAfoi avaliado com a nota máxima: 5 pontos.
Ainda, a vereadora, Tia Celinha, fez questão de citar o quanto a FADIVA preocupa-se com a inclusão social, vez que, pela IES, já
passaram vários alunos com deficiências físicas e, recentemente, uma aluno da rede pública de Varginha foi aprovado no processo
seletivo da FADIVAonde, inclusive, já encontra-se matriculado.
Em seu discurso de agradecimento, o Diretor da FADIVA, Prof. Álvaro Vani Bemfica, agradeceu pela homenagem, fez questão de
de destacar que grande número de vereadores graduados na FADIVA e, ainda, de lembrar que um dos grandes responsáveis pelo
sucesso da FADIVA é o ilustre professor Dr. Francisco Vani Bemfica, um dos fundadores da FADIVA que, segundo Prof. Álvaro, será
sempre lembrado como o "eterno Diretor da FADIVA".

