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Missão:
"Promover o desenvolvimento humano e social através da difusão de conhecimento,

Aulas da
próxima turma
serão emAgosto
Será dado início à
segunda turma de PósGraduação - Especialização
da FADIVA, em convênio
com o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais.
Segundo o Coordenador
do Curso de PósGraduação, Prof. Paulo
Henrique Castilho Amorim,
vários profissionais já
entraram em contato para
obter informações sobre as
inscrições do referido
Curso.
Serão ofertadas 20 vagas
para servidores do Tribunal
de Justiça, que terão
descontos especiais nas
mensalidades e 20 vagas
para demais profissionais.
Os Egressos da FADIVA
também terão descontos no
valor das mensalidades.
As aulas, que são em
modo presencial, serão
ministradas a partir de
Agosto, por Mestres e
Doutores.
Informações pelo site
www.fadiva.edu.br ou
através do e-mail
posgraduacao@fadiva.edu.
br (Daniela - Secretária).
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EDITORIAL
Fomos surpreendidos por uma tragédia que marcou e com certeza
permanecerá em nossas lembranças, remetendo-nos a um momento de muita
tristeza: o assassinato em série de crianças em uma escola no Rio de Janeiro.
Para nós educadores, que no mesmo mês, precisamente, dia 28 de abril,
comemoramos o dia da educação, fomos forçados a nos colocar no lugar das
famílias vitimizadas por uma pessoa perturbada. Pessoa esta que, justificou
sua barbárie, culpando os educadores do Brasil.
Marcante também foi a bravura dos professores que, durante o triste
episódio, mantiveram a calma e protegeram seus alunos.
Por esse motivo, dedico o Jornal Fala Direito - ed. Abril e Maio/2011, às
vítimas dessa tragédia e aos educadores, que também são afetados pela omissão
dos governantes que não oferecem condições dignas de trabalho,
comprometendo o êxito dos objetivos pertinentes à educação.
No decorrer dos meses de abril e maio, desenvolvemos atividades que
valorizaram os discentes, estimulando mais humanidade e respeito. Por isso,
recebemos Silmara Retti, do Projeto BlaBlaBlá, incentivamos os dons
artíticos de nossos alunos através do MUC – Movimento Universitário
Cultural, finalizamos o Projeto Doe Vidros para Leite Materno, iniciamos as
atividades do Projeto Doe Amor ao Próximo . ed. 2011, entre outras atividades
relevantes para a comunidade acadêmica e varginhense.
Encerro, sugerindo que toda a sociedade colabore com a educação do país.
Por isso, demos início ao Projeto Biblioteca Encantada da FADIVA, cujo
objetivo é arrecadar livros infantis e valorizar, juntos às crianças da Escola
Estadual São Sebastião, o hábito da leitura. Projeto este, que será
homenageado pela Câmara Municipal de Varginha, com uma Moção de
Aplausos.
Que os bancos escolares sejam sinônimo de sabedoria, segurança e futuro
promissor.
Prof. Álvaro Vani Bemfica
Diretor

FADIVAe SEST/SENAT
Os alunos da FADIVA podem utilizar dos espaços
recreativos e do Salão de Eventos do SEST/SENAT.
Informações: (35) 3229-4400
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INFORMAÇÕES LEGAIS
• Votada pela Câmara dos Deputados a
emenda 167 que visa modificações no
Código Florestal.
• Lei nº 12.403/2011 altera Dec. Lei nº
3.689 - Código de Processo Penal,
relativos à prisão processual, fiança,
liberdade provisória, demais medidas
cautelares, e dá outras providências.
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FADIVA contribui com o Sacode a Praça 2011

Equipe Solidariedade e Cidadania

Em comemoração ao Dia
do Trabalho, 1º de maio, a
Prefeitura Municipal de
Va r g i n h a e a E P T V
promovem, todos os anos, o
Sacode a Praça.
O objetivo do evento é
oferecer à população
prestação de serviços
gratuitos e momentos de lazer
para toda a família.
A FADIVA levou duas
equipes que prestaram
atendimento gratuito para a
comunidade: SERAJ
(Serviço de Assistência
Jurídica) e o Projeto
Solidariedade e Cidadania.
Os grupos são formados
por professores orientadores,
advogados e estagiários
voluntários.
Segundo a Coordenadora
do Projeto Solidariedade e
Cidadania, Profª Andréa
Alvarenga Gontijo,

"participar de uma atividade
como esta é honrar nosso
compromisso social para com
os menos favorecidos.
Prestamos orientações
para dezenas de pessoas e,
ainda, encaminhamos os
assistidos aos órgãos
pertinentes aos problemas
apresentados."
O Prefeito Municipal, Dr.
Eduardo "Corujinha" fez
questão de agradecer
pessoalmente a equipe da
FADIVA pelo relevante
serviço comunitário
oferecido pela instituição.
A FADIVA agradece a
oportunidade e parabeniza os
organizadores pelo evento
que todos os anos leva
conhecimento e diversão para
a comunidade varginhense.

Estagiários em atendimento

Alunos conciliadores são selecionados para o Juizado de
Conciliação da FADIVA

Equipe de Conciliadores da FADIVA

No dia 30 de abril, nas instalações da FADIVA, ocorreu
a terceira edição do Curso de Conciliadores, ministrado
por representantes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
– TJMG.Após o curso de capacitação, alguns alunos foram
selecionados pelo Coordenador do Juizado de Conciliação
da FADIVA, Ms. Leandro RabeloAcayaba de Rezende.
Em 9 de maio, ocorreu a primeira reunião com os recém

capacitados conciliadores, com exceção de três alunos,
aliás, dois deles nomeados monitores desse departamento,
onde foram passadas todas as orientações pertinentes ao
Juizado de Conciliação da FADIVA. Segundo o
Coordenador, ‘‘além da capacitação, os alunos
selecionados foram submetidos a uma entrevista’’. O
trabalho do Juizado de Conciliação tem obtido resultados
eficientes na solução dos problemas apresentados por seus
assistidos.
O Diretor da FADIVA, Prof. Álvaro Vani Bemfica, em
nome de toda a instituição, parabeniza os alunos
selecionados e deseja aos mesmos que a experiência
adquirida seja útil pessoal e profissionalmente.
São eles: Beatriz Figueiredo – 1º diurno; Breno Matoso
– 1º diurno; Claudivan Caetano – 1º diurno; Filllipe
Emanuel – 1º diurno; Gabriela Pereira Costa – 1º diurno;
Geovana Leite – 1º diurno; Guilherme Santos Lima – 1º
diurno; Luiz Henrique Lima – 2º noturno (monitor);
Natália dantas – 3º diurno; Pamela Neves 1 º diurno; Paulo
Luiz – 1º diurno; Ricardo Sepini – 3º diurno; Thomas
Augusto – 2º diurno.
Os atendimentos ocorrem às terças e quintas, no
período da tarde, na Av. Brasil, 4 – Vila Pinto.
Informações pelo telefone: 3221-1246.
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Alunos e sociedade colaboram com Projetos Sociais da
FADIVA
Projeto Vidros para Leite Materno:
Referido projeto tem
como objetivo doar vidros
ao Banco de Leite Humano
que funciona nas
instalações do Hospital
Regional de Varginha.
Segundo informações
do Banco de Leite, a
dificuldade em encontrar Vidros doados por alunos e pela empresa Café
r e c i p i e n t e s p a r a Solúvel
armazenamento é grande, pois o leite em questão só pode ser
armazenado em recipiente de vidro com tampa plástica de
rosca.
Foram arrecadados 104 vidros, doados por alunos e pela
empresa Café Solúvel. Os doações foram levadas ao Banco
de Leite na manhã do dia 13 de abril.
Projeto DoeAmorAo Próximo:
Iniciado em 2010,
consiste em recrutar
doadores de sangue para o
Hemocentro de Varginha.
Na edição de 2011, mais
de 30 doadores já se
cadastraram como
voluntários. Referido
Projeto recebeu o apoio do Animação dos alunos doadores
PRAETORIUM e da
Empresa EQUIPAMENTOS COSTA, que patrocinaram as
camisetas promocionais.

Projeto Solidariedade e Cidadania:
Sob a Coordenação da
Profª. Andréa Alvarenga
Gontijo, os alunos da
F A D I VA r e c e b e m
orientações jurídicas e
capacitação para prestar
assistência à população
carente.
Recentemente,
realizaram um baile em Equipe do Projeto
comemoração ao Dia das Mães e, com o apoio da FADIVA e
da Comunidade do Bairro São Sebastião, levaram ao público
da terceira idade muita diversão com música, decoração
ambiente e algumas guloseimas.
Natal Solidário da FADIVA:
Todos os anos, a
instituição, sob a
Coordenação da Profª
Thais Vani Bemfica
arrecada, junto ao corpo
docente, discente e
administrativo, bem
como junto à sociedade e
comerciantes,
brinquedos para crianças
carentes.

Corpo docente, discente e administrativo

Aliás, os preparativos para edição 2011 já foram
iniciados.
Visita aAPAC de PousoAlegre

Projeto Biblioteca Encantada:
Através das doações de
livros para o público infantil,
a FADIVA doará os livros
arrecadados para a Escola
Estadual São Sebastião.
Com esse Projeto a
FADIVA pretende estimular
o hábito da leitura, essencial
para agregar conhecimento
ao vocabulário dos
pequenos estudantes.

Cartaz do Projeto

A APAC de Pouso
Alegre é considerada
modelo a seguir, com
excelente regimento e
infra-estrutura para
sociabilizar os detentos a
ela encaminhados.
A FADIVA, sob a
Coordenação das Prof.
Inês de Fátima Bemfica e Detentos da APAC e alunos da FADIVA
Eliete Abraão Bemfica , levou os alunos do 1º ano, turnos
diurno e noturno, para uma visita orientada.

FADIVA RECEBE PROJETO BLABLABLÁ
Os escritores Silmara Retti e Sérgio Rossi, soropositvos
e autores de várias obras em referência à AIDS e DST,
estiveram na FADIVA onde apresentaram aos alunos um
Projeto preventivo batizado de Blablablá Positivo, que,
aliás, foi apresentado no Fantástico, no quadro do Dr.
Dráuzio Varella.
Além dos autores, também estiveram presentes o

Presidente da ONG Solidaried'Aids, Átila Beck, o médico
infectologista Luis Carlos Coelho e o ativista Gustavo
Canalonga.
Toda a palestra foi transmitida ao vivo pelo Blog do
Madeira e o texto com a cobertura completa do evento pode
ser conferido no site da FADIVA.
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Estreia do MUC foi um sucesso!
No intervalo das aulas do dia 19 de maio, no Salão de
Eventos da FADIVA, ocorreu a primeira apresentação do
Momento Universitário Cultural - MUC.
Para a estréia, os alunos foram agraciados pela belíssima
apresentação do aluno Myller Bueno de Andrade e seus
parceiros de trabalho que compõem a banda EXTA'Z.
Iniciou-se com um número simultâneo de mágica e
dança, quando os artistas, vestidos com roupas dignas de
uma grande apresentação, fizeram o público relembrar os
espetáculos circenses.
Enquanto os artistas trocavam de figurino, um pequeno
texto, com explanações sobre a origem da dança e seu
significado em diferentes culturas, foi lido para a platéia.
Em seguida, os dançarinos retornaram e, com o ritmo
flamingo, encerraram o primeiro MUC sob os aplausos do
público.
Alunos e professores testemunharam outra novidade
citada pela idealizadora do evento, a Assistente Pedagógica
Profª Brígida Gonçalves Silva e Paiva Lycarião: o aluno
Myller, que é professor de dança, ministrará aulas para
alunos e funcionários da FADIVA. Em contrapartida, a
instituição o contemplará com descontos em suas
mensalidades.
" Com a interação e com a arte, através do MUC, a
FADIVA pretende emocionar o público e mostrar que os
futuros bacharéis do Direito vão mais além. Os mesmos
possuem dentro de si qualidades incomensuráveis.",

comentou aAssistente Pedagógica.
Para o próximo MUC, que ocorrerá no dia 09 de junho,
durante o intervalo das aulas do turno noturno, será realizada
uma apresentação musical com alunos da FADIVA, onde a
platéia poderá curtir os ritmos do pagode e do samba.
Quem quiser expor seus dons deverá agendar uma
apresentação diretamente com a Assistente Pedagógica,
Profª Brígida.

Apresnetação do aluno Myller e seus parceiros Barbara, Murilo e Leide EXTA'Z Banda Show

CPA FADIVA
Com finalidade de oferecer desenvolvimento e
qualidade educativa, entre os meses de Setembro e
Outubro será aplicada aAvaliação da CPA.
Através da mesma os alunos poderão sugerir
mudanças, aquisições e atribuir críticas aos vários

departamentos da instituição.
Essa pesquisa, através da opinião do corpo
discente, pode ajudar a melhorar a qualidade na nossa
instituição.
Fique atento e participe da próximaAvaliação!

Evento Varginha x Dengue recebeu colaboração da FADIVA
Ocorreu no dia 14 de maio, em frente ao Batalhão da
Polícia Militar, o evento organizado pela Prefeitura
Municipal: Varginha x Dengue.
Através do aluno da FADIVA, Luis Filipi Fortunato, a
instituição recebeu o convite para colaborar com o evento.
A atividade teve como objetivo o incentivo e a
educação de crianças e adolescentes sobre os perigos
ocasionados pela doença e, principalmente, como
combatê-la.
De acordo com o Coordenador do Curso de Direito,
Prof. Francisco Vani Bemfica, " a instituição deve cumprir
sua responsabilidade social. Para tanto, a FADIVA
colaborou com a atividade e, ainda, doou 3 aparelhos
celulares para agraciar os primeiros colocados no concurso
de redação."
O evento proporcionou atividades para as crianças das
escolas participantes e a FADIVA, através do SERAJ e do
Projeto Solidariedade e Cidadania, disponibilizou para as
famílias presentes, orientações jurídicas.
O Diretor da FADIVA, prof. Álvaro Vani Bemfica, em

nome da instituição parabenizou os organizadores pela
iniciativa e também aos vencedores do concurso pelo êxito
obtido.

Prof. Marco Aurélio Bemfica, Drª Isabel Bemfica, Nilcéa Rezende (SERAJ)
e os alunos Sara Venâncio, Rosangela Carli, Thomas Ribeiro e Guilherme
Carli
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Quadro de Avisos
- de eventos da
- jovem/varginha - salao
- aula inaugural oab comissao
fadiva - 03/08 - -a partir das 19h
- JA INICIARAM OS PREPARATIVOS DA SEMANA JURIDICA 2011
- FADIVA AGORA ESTA NO TWITTER! - @ DireitoFadiva
- PROJETO JURI SIMULADO - INCRICOES JUNHO E JULHO/2011
- VISITA ORIENTADA A PENITENCIARIA - INSCRICOES ABERTAS A
PARTIR DE AGOSTO
- CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA FADIVA - 21/06
-

FADIVA na mídia
Aluno da FADIVAtem carta publicada na Revista ISTOÉ
Emerson Reis da Costa, aluno do 5º ano Diurno da
Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA, obteve um
destaque em seu comentário enviado à Revista ISTOÉ.

Projeto Biblioteca Encantada grava entrevista para a TV
Princesa
No dia 29 de abril a equipe da Tv Princesa esteve na
FADIVA para receber informações sobre o Projeto Biblioteca
Encantada.
Veja as matérias completas no site da FADIVA: http://www.fadiva.edu.br

NAAF
O NAAF é um Núcleo de Apoio ao Aluno da FADIVA,
destinado aos alunos da graduação no que diz respeito ao
desenvolvimento e planejamento profissional, sua adaptação
ao ensino superior, dificuldades de aprendizado, orientações
quanto ao pagamento das mensalidades, entre outros.

• Para agendar um horário:
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.

Realizada prova para seleção de Monitores
Foi realizada dia 26/04, na Sala da
Monitoria, a prova para seleção de
monitores do ano de 2011.
Segundo a Coordenadora do
PROFADIVA, Profª Tania Vani
Bemfica, “a prova foi realizada com
sucesso. Tivemos 18 candidatos
inscritos que concorrem a 10 vagas.“
Para ser monitor, o aluno deve estar
matriculado entre o 3º e 5º ano, ter sido

aprovado no exame de seleção e, ainda,
ter disponibilidade de cumprir 12 horas
semanais na instituição, onde atuará em
auxílio aos colegas em grupos de estudo.
O conteúdo da prova foi baseado nas
disciplinas de Direito Civil, Direito
Penal, Direito Processual Civil, Direito
Processual Penal e Teoria Geral do
Processo.
Alunos no momento da prova.

