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Chegamos	ao	final	de	mais	um	ano	e	de	mais	uma	

edição	trimestral	do	Jornal	Fala	Direito.	Aqui	pudemos	

registrar	as	atividades	ocorridas	ao	longo	de	2021,	

que	foi	vencido	com	êxito	por	nossos	professores,	

alunos	e	colaboradores.	Convidamos	você	a	conferir	as	

últimas	realizações	da	FADIVA	e,	de	antemão,	

desejamos	um	Feliz	Natal	e	Próspero	Ano	Novo!	

FalaDireito
Jornal

4º Trimestre | 2021

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



EXPEDIENTE

EDITORIAL

A� lvaro Vani Bemfica

Vice–Diretor

Diretor	da	FADIVA

Mario Célio Ferreira Pinto Márcio Vani Bemfica
Vice-Presidente	da	FUNEVA

Júnia Bemfica Guimarães Cornélio
Presidente	da	FUNEVA

Mariana Ribeiro
Assessoria	de	Comunicação

Dúvidas,	sugestões,	reclamações,	elogios?
Entre em contato: comunicacao@fadiva.edu.br

Fayne Scalioni
Design	e	Diagramação

Prof.	Álvaro	Vani	Bemfica	-	Diretor	

Nelson Mandela disse “A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”, quão verdade 
isto é! Ao findar de mais um ano, mesmo em meio às dificuldades, privações e distância das salas de aula, pudemos 
vivenciar com nossos estudantes e professores grandes conquistas, como as bancas de monografias, aprovações na OAB, 
colação de grau especial, etc. Como Diretor, muito me alegra saber que a Fadiva foi e é um instrumento de aprendizagem à 
comunidade acadêmica e, também, à sociedade. Aproveito para expressar meus agradecimentos e desejar a todos Boas 
Festas. Nos vemos em 2022! 
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Laércio Fusco Nogueira

Marcelo Massa Trombini

Barbarah Garcia Soares

Beatriz Porto Dominguito

Professor

Colaborador

Egresso

Acadêmica

Graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (1991) e Mestre em Educação pela 
Universidade Vale do Rio Verde - Unincor (2003). E�  professor da Faculdade de Direito de Varginha desde 
1997 e Defensor Público do Estado de Minas Gerais, na Comarca da Campanha-MG.

Formação em Tecnologia Superior em Processamento de Dados pela FAI (Centro de Ensino Superior em 
Gestão, Tecnologia e Educação) em Santa Rita do Sapucaı/́MG, Pós-Graduação em Gestão Estratégica de 
Negócios e Marketing pela Faceca. Marcelo é o mais novo colaborador da Fadiva, atuando como auxiliar de 
informática no departamento de TI.

Egressa da Fadiva, colou grau na turma de 2019. Durante sua jornada acadêmica participou do Cornal 
Fadiva. "Em 2015 entrei na faculdade de Direito de Varginha para agregar uma grande bagagem a minha 
vida, e não foi diferente! Ao longo dos 5 anos sorri, aprendi, fiz amizades, cresci como pessoa. Durante 4 anos 
do curso, morei em Guapé, minha cidade natal, saıá todos os dias de rumo à Varginha para aprimorar meus 
conhecimentos. A Fadiva é exemplar no quesito aprendizagem, com professores capacitados e acima de 
tudo, amigos, colaboradores atenciosos e prestativos. Vem ser Fadiva, indico de olhos fechados!”

Aluna e vice-representante do 8º perı́odo diurno. Escolheu a FADIVA por terem formado aqui 
profissionais que respeita e admira. "Esses profissionais influenciaram na minha preferência pela 
instituição, que se esforça para apresentar um ensino de qualidade e prestar atendimento às necessidades 
dos alunos. Sou grata por todos os ensinamentos, experiências e oportunidades que me foram fornecidas até 
o momento, bem como a convivência com os colegas, que tornam a jornada acadêmica mais tranquila e 
prazerosa, e os professores, que estão sempre dispostos a ajudar e orientar os alunos".
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Profª Me. Priscilla Guimarães realiza 
live sobre "Criança e Adolescente: o ato 
i n f r a c i o n a l  e  a s  m e d i d a s 
socioeducativas".

Fadiva realiza VIII Congresso de 
Iniciação Cientı́fica, com o tema "A 
desjudicialização através da atividade 
notarial e registral".

Fadiva mantém Projeto “Sábado com 
Direito”

Live ‘15 anos da Lei Maria da Penha’ tem 
como palestrante Dr ª Samantha 
Vilarinho Mello Alves, Defensora 
Pública e como mediadora, Profª Me. 
Priscilla Guimarães. 

Presidente da Funeva, Júnia Bemfica 
Guimarães  Corné l io ,  reencontra 
egresso da Fadiva, Dr. Ademar Stringher, 
formado em 1975, uma das primeiras 
turmas da Instituição.

Profª Me. Priscilla Guimarães tem artigo 
publicado no livro "As Moedas e o 
Conhecimento Histórico".

Fadiva recebe egressa, Drª Edna Dias 
Pereira, formada na turma de 1976.

Fadiva realiza aulas inaugurais da Pós-
Graduação.

Professora e Coordenadora Adjunta, 
Márcia Rabelo realiza Júri Simulado de 
forma presencial com alunos do 2º 
perıódo noturno.

Núcleo Docente Estruturante (NDE) da 
Fadiva se reúne para tratar sobre o 
projeto pedagógico do curso para 2022.

Prof. Dr. Gustavo Chalfun e Dr. Alexandre 
Prado, ambos egressos da Fadiva, 
vencem eleição da OAB/MG 2021.

Fadiva e Funeva lançam projeto de 
Plano de Capacitação e Atualização 
Profissional para seus colaboradores.

ACONTECEU NA FADIVA
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FADIVA e OAB firmam parceria para concessão de Bolsas de Estudos

Venha conhecer o CEJUSC

SERAJ - Serviço da FADIVA oferece assistência jurıd́ica gratuita!

A Presidente da Fundação Educacional de Varginha – FUNEVA, Júnia Bemfica 
Guimarães Cornélio, esteve reunida com o Presidente da OAB Varginha, Dr. Alexandre 
Prado e, também, com a Diretora Tesoureira Adjunta, Profª. Me. Vânia Salgado, para uma 
reunião a fim de firmar o convênio de concessão de bolsas de estudos. 

A parceria destina-se aos dependentes de advogados e estagiários inscritos Subseção 
de Varginha, que serão beneficiados com descontos de até 30% nas mensalidades do 
curso de graduação. A Presidente da Fundação destacou a importância de tal parceria, 
que tem como propósito incentivar o ingresso de novos alunos na Instituição e assim, 
preparar novos talentos para o mercado de trabalho. Já o Presidente da Subseção afirmou 
que o elo entre ambas as instituições valoriza a Advocacia, além de proporcionar aos 
futuros estudantes um ensino de qualidade em que a FADIVA é expertise. 

Os serviços prestados são gratuitos e o funcionamento para atendimento ao público é de 8h às 11h, com agendamento prévio 
pelo telefone (35) 9 8862-7312. 

Sendo uma das modalidades de estágio ofertadas pelo Núcleo de Prática 
Jurıd́ica, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, 
originário de um convênio entre a Faculdade de Direito de Varginha e o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais – TJMG, realiza sessões de conciliação e mediação pré-
processuais. O núcleo oferece aos cidadãos, meios alternativos de solução dos 
conflitos, através da autocomposição, nos quais as partes realizam um acordo por 
intermédio de conciliadores e mediadores, tendo como princı́pios a 
imparcialidade, confidencialidade e informalidade.

Atualmente, o NPJ tem como coordenador o Professor Morvan Aloysio Acayaba 
de Rezende e coordenadora adjunta a Professora Me. Thaıś Vani Bemfica. A 
professora responsável pelo funcionamento do CEJUSC é a Me. Priscilla 
Guimarães. Já a equipe do centro de conciliação é formada pelo Juiz coordenador 
Dr. Tarcıśo Moreira de Souza, egresso da Fadiva, o supervisor João Pedro Silva 
Souza, também egresso da Instituição e os conciliadores Maryella da Silva Alves e 
Ricardo Elias de Oliveira Campos, ambos alunos do 8º perıódo noturno.

Para a Fadiva e sua mantenedora, o SERAJ foi um grande investimento, uma vez que oferece não só aos alunos o conhecimento 
prático da profissão, mas também, um atendimento de excelência para solução de casos a toda comunidade. 

Desde então, o SERAJ oferece à população de Varginha e região assistência 
jurıd́ica gratuita, nas áreas cıv́el e criminal, como forma de reivindicar e proteger 
os direitos de cada cidadão. Integrando o Núcleo de Prática Jurıd́ica, que tem como 
coordenador Dr. Morvan Aloysio Acayaba de Rezende e coordenadora adjunta a 
Professora Ms. Thaıś Vani Bemfica, o SERAJ é composto atualmente pelo Professor 
Marco Aurélio da Costa Benfica, por Carlos Eduardo Siderig A. de Melo, advogado e 
pela colaboradora Zenaide Martins, responsável pelo atendimento ao público.

Além dos serviços ofertados, o SERAJ proporciona aos alunos um vasto 
conhecimento e habilidade para a Prática Jurıd́ica I, II, III e IV, com situações reais, 

em que participam de todos os trâmites processuais, como elaboração de peças, estudos de processos e participação em 
audiências. 

Dando continuidade à prestação de serviços jurı́dicos à comunidade 
varginhense, em 2004, o coordenador do curso de Direito da FADIVA, Professor Dr. 
Francisco Vani Bemfica, com o apoio do Professor Dr. Morvan Aloysio Acayaba de 
Rezende, à época presidente da Fundação Educacional de Varginha, fundaram o 
SERAJ – Serviço de Assistência Jurıd́ica. 
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FADIVA agora conta com a Biblioteca Digital da Editora Saraiva

Colação de Grau Especial

Natal Solidário: Fadiva realiza entrega de brinquedos

As bibliotecas virtuais têm o mesmo objetivo das bibliotecas fıśicas: disponibilizar 
livros para que os leitores tenham acesso ao universo literário. Portanto, a Biblioteca 
Digital Saraiva visa facilitar a consulta e a leitura sem a necessidade de se deslocar até 
os espaços fıśicos. Outra grande vantagem é que ela está disponıv́el para os leitores 
nas três modalidades: presencial, semipresencial e EAD sempre atualizadas. 

Com o avanço tecnológico tão presente e cada dia mais indispensável, foi preciso 
que as Instituições públicas e privadas de ensino superior adaptassem sua estrutura 
para o corpo docente, discente e administrativo como um todo. Com isso, outros 
meios de inovação e acessibilidade tornaram-se essenciais. Visando facilitar a vida 
dos acadêmicos, a FADIVA formalizou uma parceria com a Editora Saraiva, através da 
Plataforma da Biblioteca Digital Saraiva, especializada na área Jurıd́ica. Assim, a 
biblioteca fıśica que já dispõe de um vasto acervo especializado, considerado nota 
máxima no MEC, agora conta com o acervo virtual.

NOTA: Em breve a Biblioteca da Fadiva disponibilizará aos alunos o acesso à base 
de dados da Biblioteca Virtual. 

Foi realizada na Fadiva mais uma Colação de Grau Especial, em 
virtude da aprovação de 19 alunos na prova da OAB. Cumprindo 
as medidas sanitárias e de saúde contra a Covid-19, a solenidade 
teve como cerimonialista Tânia Vani Bemfica, Secretária 
Acadêmica. 

A mesa foi composta pelo Vice-Diretor, Dr. Mário Célio Ferreira 
Pinto, e pelos Professores Dr. Marco Aurélio Chauke Piovezan e Dr. 
Marcelo Figueiredo. Tânia Vani Bemfica proferiu algumas 
palavras que contaram a jornada dos alunos até à formatura. A 
aluna Bianca Serranos foi a juramentista da turma e o aluno João 
Otávio Fiorentini Rodrigues Nunes, o orador.  

O Vice-Diretor e também paraninfo, Dr. Mário Célio fez o 
discurso final, saudando a todos os graduandos, familiares, 
amigos e colaboradores da Fadiva. 

A Fadiva e sua mantenedora agradecem aos alunos pela 
confiança depositada na Instituição, parabenizando a todos pela 
conquista do tão sonhado diploma. 

No dia 17/12, os colaboradores da Fadiva juntamente com alunos e 
parceiros foram até à Associação N. Srª do Rosário, onde acontece o projeto 
Recanto Criança Feliz, para a entrega dos brinquedos arrecadados no Natal 
Solidário. A entrega que contou com a presença do Papai Noel, distribuiu 
aproximadamente 150 brinquedos às crianças do bairro.

A Profª. Thaıś Vani Bemfica, idealizadora do projeto afirmou “é uma data 
especial e sabemos que nem todos podem comemorar da mesma forma, mas 
para a Fadiva ninguém pode ficar de fora da festa que é o Natal”. 

Agradecemos o empenho e a colaboração dos parceiros, professores, alunos 
e colaboradores desta grande famıĺia Fadiva.

DESTAQUES
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