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Trote Solidário arrecada
quase 1.000 litros de leite
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Egresso da FADIVA será
relator em CPMI

Aluno da Pós-Graduação
ministra Curso de Contrato
em Espécie

Sacode a Praça foi um
sucesso!

Curso de Direito da FADIVA é
nota máxima no MEC!

A Faculdade de Direito de
Varginha (Fadiva) obteve
nota máxima na avaliação de
seu curso junto ao MEC: 5
pontos. A avaliação foi feita
por uma comissão do
Ministério da Educação, de 9
a 12 deste mês. “A nota
máxima na avaliação do MEC
foi uma resposta da Fadiva
aos anseios dos alunos e
professores. Mostra nossa
preocupação constante com o
aperfeiçoamento do ensino,
preparando profissionais para
o mercado de trabalho”, disse
o diretor da Fadiva, professor
Álvaro Bemfica.
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É com grande satisfação que encerramos o semestre
letivo com uma notícia que entrará para a história da
FADIVA: o MEC avaliou o curso de nossa IES,
oportunidade em que obtivemos a nota máxima: 5 pontos.

O presente êxito é resultado da somatória dos trabalhos
de todos os departamentos da FADIVA que, graças a
competência e compromisso dos envolvidos, contribuíram
para esse grande sucesso.

Com certeza os alunos também tem sua parcela de
contribuição, afinal, através da CPA, os mesmos
opinaram sobre a IES e a partir daí tomamos a iniciativa
de melhorar o que não está bom e manter o que já é
considerado ótimo!

E assim continuaremos: faremos o possível para
manter essa nota 5, tão almejada pelas instituições de nosso
país.

Lembramos que este é apenas o início da avalição;
dentro em breve, os alunos concluíntes farão o ENADE e,
novamente, receberemos outra visita do MEC, para a
avaliação institucional.

Agradecemos a todos que de alguma forma
contribuíram para esse resultado e contamos com o
excelente desempenhos dos alunos.

Prof. Álvaro Vani Bemfica
Diretor
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O Trote Solidário 2012 mobilizou todos os
alunos dos primeiros anos da FADIVA.

Ao todo foram arrecadados 942 litros de
leite.

Segundo a Coordenadora de Extensão,
Professora Vânia Maria Tibúrcio Salgado
Mitidieri a cada ano o Trote Solidário supera
as expectativas.

Trote Solidário arrecada
quase 1.000 litros de leite
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O Curso de Contratos em Espécie e Defesa do Consumidor foi ministrado aos
Sábados e Segundas, para aproximadamente 60 alunos.

A atividade foi ministra pelo egresso Marcus Vinícius Gomes, aluno do Curso
de Especialização da FADIVA.

O Coordenador do Curso de Especialização da FADIVA, Prof. Paulo Henrique
Castilho Amorim, comentou que Marcus Vinícius, quando aluno da Graduação,
manifestou seu interesse em ministrar aulas, por isso, o mesmo se preparou para tal
objetivo.

Marcus Vinícius apresentou seu projeto à Coordenadora do Curso de Extensão,
Profª Vânia Mitidieri, que aprovou a proposta e lançou-o como o primeiro curso do
ano letivo de 2012.

O Curso foi aprovado pelos participantes. Segundo o aluno do 2º ano A, Diego
Paiva: " foi uma estréia com muito sucesso, uma aula produtiva, onde nós alunos
aprendemos muito! Prof. Marcus Vinícius tem uma ótima didática."

Quem esteve na FADIVApara ministrar aulas no curso de Pós-Graduação, foi o professor Ms. Valdomiro Vieira.
Para encerrar o módulo de Direito Processual Penal, professor Valdomiro trabalhou com os alunos os temas

abordados em sala através de um seminário.
A sala foi dividida em cinco grupos, onde cada

grupo apresentou seu trabalho, cujo conteúdo foi
avaliado pelo professor.

"Professor Valdomiro é profissional de grande
experiência. Sua didática é excelente e diferenciada,
motivo pelo qual foi elogiado por todos os alunos do
curso, " comentou o Coordenador do Curso de Pós-
Graduação da FADIVA, Prof. Paulo Henrique
CastilhoAmorim.

A FADIVA agradece ao professor Valdomiro
Vieira pela disponibilidade e atenção dedicada aos
alunos do Curso de Pós-Graduação da FADIVA.

O professor do Curso de Pós-Graduação da FADIVA, Maurício Ferreira Cunha, lança mais uma obra jurídica pela
editora Jus Podivm.

É com grande satisfação que comunicamos o lançamento de mais uma obra desse grande profissional, que temos
por sorte, como professor no Curso de Especialização", comentou o Coordenador do Curso de Pós-Graduação, Prof.
Paulo HenriqueAmorim.

No link abaixo, o leitor pode conferir dados da obra e até mesmo adquirí-la. Confira!
http://www.editorajuspodivm.com.br/produtos/direito-penal-/mauricio-ferreira-cunha/leis-especiais-para-

concursos---v7---juizados-especiais-civeis-e-criminais---4-edicao-rev-amp-e-atualizada/791

"

Aluno da Pós-Graduação ministra Curso de Contrato
em Espécie

Professor do Curso de Pós-Graduação lança mais uma
obra

Alunos do curso de Pós-Graduação participam de
Seminário

Informativo Pós-Graduação

Professor Valdomiro (ao centro, de vermelho) e os alunos do curso de Pós-Graduação
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FADIVA na mídia

- FIQUEM ATENTOS AOS PRAZOS PARA ENTREGA DOS PROJETOS DE MONOGRAFIA

- TODAS AS EDIÇÕES DO JORNAL FALA DIREITO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA RETIRADA NA BIBLIOTECA DA
FADIVA

- NÚCLEO DE PESQUISA E MONOGRAFIA ABRE CHAMADA PARA COMPOSIÇÃO DA REVISTA DA FADIVA E
JUS FADIVA. INTERESSADOS DEVEM ENVIAR MATERIAL PARA O E-MAIL: DORAPCFROTA@IG.COM.BR

FADIVA em destaque na TV

Jornal Correio do Sul visita a FADIVA

Blog do Madeira dá destaque ao êxito da FADIVAjunto à avaliação
do MEC

Dr. Djalma Vani Benfica é egresso da FADIVAonde, também, concluiu
o Curso de Especialização em Direito Processual Civil e Constitucional
Aplicado.

A FADIVA parabeniza Dr. Djalma pela dedicação e ética, responsáveis
pelo seu sucesso na advocacia.

C  o  n  f  i  r  a a n  o  t  í  c  i  a n  o l  i  n  k  :
http://alfredojunior.wordpress.com/2012/04/24/profissional-de-sucesso-
djalma-benfica/

Durante o Sacode a Praça, a Assessora de Comunicação da
Fadiva foi procurada pela equipe de jornalismo da TV Princesa
par a prestar informações sobre o Projeto FADIVAemAção.

Os jornalistas Guilherme Campos e Andressa Costa, do Jornal Correio do Sul, estiveram na
FADIVA para uma entrevista especial com o Diretor, Prof. Alvaro Vani Bemfica, motivados
pelo êxito obtido pela instituição em relação a avaliação do Curso de Direito da FADIVA: nota
máxima (5 pontos).

Veja no link: http://www.blogdomadeira.com.br/educacao/curso-de-direito-da-fadiva-
recebe-nota-maxima-do-mec/

Dr. Djalma Vani Benfica

Ass. de Imprensa, Daniela Cazelato, em entrevista para a TV Princesa



Egresso da FADIVA será relator em CPMI

Lançamento do livro Paternidade e Alimentos reúne
alunos e egressos

CineFADIVA emocionou os alunos
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O egresso da FADIVA, Dr. Odair Cunha, Deputado Federal, foi escolhido por unanimidade para ser o relator da
CPI que investigará as atividades e relações do conhecido bicheiro Carlinos Cachoeira.

Odair Cunha ingressou na FADIVA em 1995 onde graduou-se na turma de 1998, quando o curso de Direito era
ministrado em apenas 4 anos.

Quando aluno da FADIVA, o mesmo sempre se destacou pelas notas e excelente relacionamento com seus colegas
e professores.

Confira o link com informações sobre o assunto:
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2012/04/24/petista-odair-cunha-e-indicado-relator-da-cpi-do-

cachoeira.htm

Na noite do dia 25/04, alunos, egressos e autoridades estiveram
reunidos para prestigiar o lançamento da obra Paternidade eAlimentos,
publicada pela Editora DelRey.

Referido livro reuniu trabalhos de diversos autores, sendo um deles
o professor da casa, Pablo de Souza Assis e, sob a Coordenação do Dr.
Luiz Fernando Valladão Nogueira, trouxe uma nova visão sobre
referido assunto.

Professor Pablo, que é egresso da FADIVA, demonstrou sua
satisfação quanto a oportunidade de lançar sua obra na instituição onde
graduou-se e fez amigos.

Dr. Luiz Fernando, que é filho do ilustre professor da FADIVA,
Márcio Nogueira, relembrou momentos de sua infância ligados à
FADIVA e atecipou uma novidade: uma nova obra que será lançada em
breve e que, segundo ele, será um prazer lançá-la, também, na FADIVA.

O Diretor manifestou sua satisfação pelo fato do presente evento criar a oportunidade de reuniur egressos de
diversas gerações.

Aobra Paternidade eAlimentos encontra-se disponível para venda no site da Editora DelRey.

Os alunos dos 1º e 2º anos
Noturno foram agraciados por
m a i s u m a s e s s ã o d o
CineFADIVA.

A atividade tem como
objetivo levar ao aluno situações
que remetem ao cotidiano do
Direito e Psicologia.

O f i lme escolh ido foi
" S l e e p e r s - a v i n g a n ç a
adormecida", que conta o drama
de quatro crianças que, no
decorrer de fatos brutais, tiveram
a d o ç u r a d a i n f a n c i a
transformada na frieza assassina.

Após a exibição do filme, foi realizado um debate
com os alunos, conduzido pela professora da casa, Ms.
Aline Guimarães Bemfica. Também participaram da

at iv idade o professor de
Psicologia Ms. Silvio Memento,
professor de Direito Penal Marco
Aurélio da Costa Benfica e a
Coordenadora da atividade, Ms.
Brígida Paiva.

Ao final do trabalho, alguns
alunos fizeram questão de
manifestar-se quanto a satisfação
da oportunidade que a instituição
oferece aos mesmos.

Profª Brígida agradece a todos
que colaboraram para a realização
do evento.

O Egresso Hiran Ramos e o Professor Pablo de SouzaAssis

Alunos e professores Silvio Memento, Aline Bemfica e Marco Aurélio Bemfica em
debate sobre o filme Sleepers -AVingançaAdormecida" "
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Apresentação do Coral da FADIVA
Os alunos integrantes do Coral da FADIVA fizeram bonito na

apresentação no turno da manhã.
Em homenagem ao Dia das Mães, lindas músicas foram apresentadas,

levando emoções a todos.
Ainda, contaram com a presença ilustre do Prof. Mário Vani Benfica,

autor do Hino da FADIVA.
Além dos acadêmicos da FADIVA, o Coral contou com a presença de

duas egressas, Tânia Botrel e Gracy Amarante que, mesmo depois de
concluírem o curso, permaneceram como integrantes desse belo projeto
cultural, confirmando que o Coral da FADIVA está aberto a toda
comunidade.

E, ao final da apresentação, os integrantes do Coral foram surpreendidos
por uma notícia: Profª Brígida anunciou a todos os presentes que o Coral da
FADIVAgravará um CD.

Para dar início a concretização desse objetivo, abrimos aos alunos da
FADIVA a oportunidade de usarem a criatividade, colaborando com a
escolha do nome do primeiro CD do Coral da FADIVA.

Parabéns a todos os voluntários do Coral da FADIVA!

Professores parabenizam alunos aprovados no Exame da
OAB

Os professores de Prática Jurídica e Estágio
Supervisionado da Faculdade de Direito de Varginha
parabenizam todos os alunos aprovados no último exame da
OAB, em especial aqueles que, mesmo cursando o início do
5º ano obtiveram êxito. São eles:

Adriano dos Santos Oliveira;
Alessandra Mota e Silva;
AmandaAraújo Bibiano;
André DiasAraújo;
Andre Elias Massahud;
Andreza Megda Machado;
Ayran ramos Pazoti;
Beatriz Lima Piedade;
Breno Domingues Ribeiro;
Carla Simone de Carvalho;
Claudio Roberto Cassimiro;
Daniele Crabi Perazoli;
Eloenia Oliveira da Silva;
Everton Broges Ferreira;
Everton Garcia Francisco;
Fernanda Santos Junqueira Ferreira Lopes;
FredericoAugusto Massote Bonifacio;

Gabriel Castro Costa;
Guilherme Rodrigues Figueiredo;
Igor Ben Hur Resi e Souza;
Jonatas Marangon Gaudêncio;
Jose Claudio Praxedes Junior;
José Donizete Venancio Junior;
Kenia Costa Ramos;
Lais Silva do Carmo;
Lidiane Pala;
Livia Batista Vettori Carvalho;
Lucas Machado deAlmeida;
Lucas Rafael dos Santos;
Ludmila de Rezende Lopes;
Marcelo Geraldo de Oliveira;
Marcus Carelli dosAnjos;
Maria Isabel da Silva;
Miller Dione Mendonça;
Paulo Henrique Rosa;
Siliane de Carvalho Ematné;
Stael Stephanie Fernandes;
Suelen Cristina Souza;
Thiago Correa Silva;
Walanidia Ribeiro Pereira
Wallace De Souza Paiva Gomes.

Ainda, os professores manifestam aos alunos que estão
se preparando para o Exame da OAB que estão à disposição
todos.

A FADIVA muito se orgulha de seus alunos e egressos,
pois são inúmeros os resultados positivos em concursos
diversos.

Parabéns aos aprovados e boa sorte para os que se
preparam.



Sacode a Praça foi um sucesso!

Egresso da FADIVA é nomeado Secretário do Meio Ambiente
em Varginha

A Faculdade de Direito de Varginha -
FADIVA participou do evento promovido pela
Prefeitura Municipal de Varginha "Sacode a
Praça".

O evento é realizado todos os anos com o
apoio da EPTV, com o objetivo de levar
serviços sociais e entretenimento, em
homenagem ao Dia do Trabalho.

AFADIVAlevou o Projeto FADIVASacode
a Praça 2012, onde alunos volutários e
professores do Programa Solidariedade e
Cidadania e o SERAJ, reuninidos, levaram
atendimento jurídico para os interessados.

Segundo a Coordenadora do Projeto
FADIVA Sacode a Praça, Profª Patrícia Vani
Bemfica Osório, foram realizados 25
atendimentos sobre assuntos diversos do
Direito.

O objetivo desse projeto, além de prestar
apoio à Prefeitura Municipal de Varginha,
demonstrando a responsabilidade social da
instituição, é levar orientações jurídicas aos interessados e, quando necessário, encaminhá-los para órgãos competentes
como Defensoria Pública, Ministério Público, INSS e para o serviço de atendimento gratuito da FADIVA." - comentou profª
Patrícia.

"

Donizete Leão de Miranda, egresso da FADIVA - turma 2009, foi
nomeado Secretário do MeioAmbiente do Município de Varginha.

Leão é inspertor-chefe do CREA, função que exerce com brilhantismo e
seriedade, qualidades que levaram-o a ser convidado para essa pasta do
Município.

Quando aluno da FADIVA, destacou-se pela determinação e
conhecimento, onde obteve nota 10,0 em sua Monografia sobre o tema
:"Engenharia Jurídica".

Referido trabalho foi utilizado como modelo para demais alunos,
rendendo ao Dr. Leão palestras sobre o assunto junto aos acadêmicos da
FADIVAe, ainda, convites para palestras em Três Corações e PousoAlegre.

O desafio é grande, afinal, 85% dos Municípios do Brasil são deficientes
nos assuntos relacionados ao meio ambiente. Para Varginha, nosso
prioridade é o aterro sanitário. Com o apoio da Prefeitura, pretendemos fazer
uma implementação à coleta seletiva do lixo, quando solicitaremos,
também, a colaboração de todas instituições de ensino." - informou o
Secretário do MeioAmbiente, Donizete Leão de Miranda.

Ainda, segundo ele, com a parceria da UFLA - Universidade de Lavras,
será realizada a atividade de manejo dos parques da cidade, que contará com
o apoio da EMATER.

E outras atividades em prol do Município de Varginha estão em fase de
fechamento de parcerias e convênios que em breve estarão implantadas.

A FADIVA parabeniza Donizete Leão de Miranda e deseja que a
dedicação, dinamismo, perseverança, otimismo, realismo e sinceridade, qualidades responsáveis pelo êxito quanto aluno
da FADIVA, estajam presentes em suas atividades frente à Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de
Varginha." - enfatizou o Diretor da FADIVA, Prof.Alvaro Vani Bemfica.

"

"
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Em destaque o Prefeito de Varginha, Dr. Eduardo Corujinha" ".

O egresso Donizete Leão (Secretário do Meio Ambiente), Daniela Amorim,
Dr. Eduardo Corujinha" ".
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A FADIVA, em comemoração a nota máxima, 5
pontos, obtida na avaliação do Curso junto ao MEC,
promoveu para seus alunos uma bela confraternização.

Aatividade teve como abertura o MUC (Movimento
Universitário Cultural) com a presença do egresso da
FADIVA, Niltinho Azevedo, o aluno “Porto e seus
teclados” e a belíssima apresentação do Coral da
FADIVA.

O Diretor da FADIVA, Prof. Alvaro Vani Bemfica,
agradeceu a todos os presentes pelo constante apoio e
lembrou aos alunos que o ENADE está próximo,
momento em que será a avaliação dos alunos:
“Desejamos e trabalhamos para que nossos alunos
também obtenham o êxito na avaliação. O Curso de
Direito da FADIVA conquistou a nota máxima, agora
será a vez de nossos alunos.”

Em seguida, o Presidente da Fundação Educacional
de Varginha, Dr. Morvan Acayaba, manifestou sua

satisfação e fez questão de lembrar o quanto o Coordenador do Curso, Dr. Francisco Vani Bemfica, trabalha arduamente,
desde a criação da FADIVA, por este momento de merecido reconhecimento.

Após as manifestações, os alunos foram agraciados com deliciosos bolos enfeitados com o número 5 e a logomarca da
FADIVA e, ainda, com uma cesta de bombons (3.000 mil unidades), gentilmente, doados pelo egresso da FADIVA, Dr.
Vicente Loredo (LFG Varginha).

E, para descontrair, um grande número 5, em referência a nota máxima, circulou entre os alunos, divertindo a todos que
ali confraternizavam.

AFADIVAagradece a todos os alunos, professores, funcionários, egressos, parceiros e comunidade pelo apoio prestado
ao longo desses 46 anos de muito trabalho.

Só faz Direito, quem faz FADIVA!

FADIVA celebra nota máxima
para o curso de Direito!

Professores e alunos em comemoração ao êxito da FADIVA


