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responsabilidade social."
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Programa de Apoio aos Dicentes  realiza
sorteio para o EMED

FADIVA recebeu o professor Ms. Cláudio
Tadeu Muniz para palestra sobre Direito
Previdenciário

Alunos e Egressos da FADIVA foram
aprovados na OAB!
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Diretor e Coordenador do Curso de Pós da FADIVA em
evento da OAB

O Diretor da FADIVA, Prof. A�lvaro Vani Bemfica e o Coordenador do Curso de
Pós-graduação da FADIVA, Prof. Paulo Henrique Castilho Amorim, estiveram em
Belo Horizonte, onde se realizou o III Fórum Mineiro para Diretores e
Coordenadores de Direito, promovido pela OAB/MG. O evento, cujo tema abordou
“Ensino Jurıd́ico em Minas e no Brasil: Perspectivas e Desafios”, foi realizado na
sede da OAB, em Belo Horizonte.

Antes de seguir para referido evento, o Diretor da FADIVA comentou que " é de
extrema importância que os dirigentes participem de atividades como esta, para o
aprimoramento de suas funções, bem como para obter novas perspectivas e saber
lidar com os desafios pertinentes à uma instituição de ensino."

O Fórum é coordenado pela Comissão de Educação Jurıd́ica da OAB/MG, da
qual o Coordenador do Curso de Pós-graduação, Prof. Paulo Henrique Amorim, faz
parte. "A Comissão de Educação Jurıd́ica da OAB/MG muito se preocupa em dar um
suporte aos dirigentes das instituições de ensino de Minas Gerais. Através de
atividades como esta, cria-se a oportunidade de uma nova visão e, principalmente,
a atualização destas instituições em relação às diretrizes", comentou Prof. Paulo
Amorim. Os dirigentes da FADIVA estão sempre em busca do aprimoramento da
instituição, para que esta obedeça todas as normas estabelecidas, tanto pela OAB
quanto pelo MEC, motivo pelo qual, o Diretor da FADIVA e demais membros da
Direção participam de diversas atividades relacionadas ao assunto.
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Professor da FADIVA concluiu Pós-Doutorado

FADIVA recebeu o professor Ms. Cláudio Tadeu Muniz para palestra sobre Direito
Previdenciário

Alunos e Egressos da FADIVA foram aprovados na OAB!

O professor da FADIVA, Dr. Eymard Francisco de Brito Oliveira, recentemente esteve na Itália onde recebeu seu certificado
de Pós-Doutorado.

O mesmo concluiu o curso na Universidade Federal de Messina, localizada na Sicı́lia – Itália. Referida universidade mantém
convênio com universidades de diversos paıśes com o propósito de promover e manter relações intensas para o processo de
internacionalização.

O Coordenador do Curso de Direito da FADIVA, Prof. Francisco Vani Bemfica, manifestou sua satisfação quanto ao feito do
professor Dr. Eymard : “ a FADIVA muito se orgulha de seus professores e, quando depara-se com um docente, egresso da
FADIVA, o qual se demonstra intensamente capaz de exercer as atividades de docência, tem a certeza de seu dever cumprido.
Não basta graduar bacharéis. O importante é graduar profissionais que jamais esquecerão o aprimoramento. Em nome de
toda a instituição, parabenizo o ilustre Dr. Eymard, no desejo que seu comprometimento com a docência seja exemplo para
todos os demais.”

No mês de abril o ilustre Mestre Cláudio Tadeu Muniz esteve na FADIVA onde ministrou uma
excelente palestra sobre Direito Previdenciário.

O palestrante veio especialmente de Indaiatuba para ministrar referente palestra,
oportunidade em que apresentou sua obra "Como Advogar na Previdência".

A FADIVA agradece ao Prof. Ms. Cláudio Tadeu Muniz por compartilhar com os alunos da casa
dicas sobre o assunto.

Adriano Boareto;
Aline Cadorini Silveira;
Amanda Azevedo;
Ana Carolina Freitas Meirelles;
Ana Clara Coelho Silva;
Ana Gabriela Ribeiro Junqueira;
Ananda de Figueiredo;
Angela Gonçalves de Assis Chagas;
Armando Martins Pinto Filho;
Camilla Lino Martins;
Caroline Vilani;
Claudia Hilário Elisei da Silva;
Cristiane Aparecida Rosa Dialuce;
Damaris Aparecida Antonio
Davi Ribeiro Gonçalves;
Decio de Assis Roque;
Diego Fabriny Siqueira;
Edson José Maciel Junior;
Eliton da Costa;

Emerson Luiz Ribeiro;
Estela Cristina Vieira de Siqueira;
Euclides José Rangel;
Everton Prado de Oliveira;
Fabrıćio Miranda;
Fernanda Barbosa Vieira;
Fernanda Ferreira Mendes;
Fernando José Paulussi Camacho;
Francine Maiolini;
Franck Toledo Lenzi;
Guilherme Aureliano de Mesquita;
Henrique Cesar Barbosa;
Isabela Novais Prado;
João Paulo de Morais;
José Luiz Costa Castilho;
José Paulino Neto;
Letıćia Campos Assunção;
Lilian Alexandra Miranda Maciel;
Maila Paiva Martins;

Marcelo de Oliveira Borges;
Maria Lúcia de Brito;
Mariana Pereira de Andrade Vallim;
Monique Ellen Rabelo;
Natália Dantas Souza;
Priscilla Cunha Brandão Sol;
Raıśsa Mendes Jardim;
Rapahel Henrique Borges Salviano;
Raquel Silva Maia;
Ray Augusto Pereira;
Rayssa Suellen Teixeira de Oliveira;
Roberto Adilson de Souza Campos;
Roberto Takeshi Nakajima;
Silvia Braga da Silva Maselli;
Thaiane Sayuri Sakai;
Vagner Lourenço Cunha;
Wannelly Oliveira Gomes.

* nomes extraıd́os da lista oficial da OAB, 1ª fase, APENAS subseção de Varginha. Não estão incluıd́os aprovados via
recurso.

Já foi publicada pela OAB a lista dos aprovados na 1º fase do último Exame Unificado. Alunos e egressos da FADIVA
obtiveram êxito e, por isso, a FADIVA faz questão de parabenizá-los.

“Sentimos grande orgulho de nossos alunos, não apenas neste momento de grande ansiedade, que é o Exame da OAB, mas,
os alunos da FADIVA, bem como seus egressos, têm obtido excelentes resultados, também, em diversos concursos públicos”,
comentou o Diretor da FADIVA, Prof. A�lvaro Vani Bemfica. Ainda, o Diretor destacou que esta lista poderia ser mais extensa,
uma vez que muitos alunos que concluem o curso optam por não submeter-se ao exame, quer seja por incompatibilidade ou
impedimento profissional. E, também, há aqueles que se inscrevem em outras subseções e aqueles que aguardam resultados
de recurso. Confira a lista* de alunos e egressos da FADIVA aprovados em referido exame:
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Programa de Apoio aos Dicentes  realiza sorteio para o EMED

Coordenadora Adjunta da FADIVA participa de evento do SINPRO

SERAJ conta com nova Orientadora

Entre os dias 13 e 15/03/2013, estava à disposição dos alunos da FADIVA, na Secretaria, as fichas de inscrição para
concorrer a 02 pacotes* para o EMED - Encontro Mineiro de Estudantes de Direito, que será realizado em Ouro Preto.

Nesta manhã (18/03) foi efetuado o sorteio e os alunos contemplados foram:
Cindy Domingueti (3º ano B) e Fernando Camacho (4º ano B).
* pacotes com direito às palestras, alimentação e hospedagem em locais determinados pela organização do evento - EMED.

Em destaque, Profª Brıǵida Paiva, em evento promovido pelo SINPRO/MG, em Caeté.
Profª Brıǵida é Coordenadora Adjunta do Curso de Graduação da FADIVA e está sempre em busca de atualizações e

aperfeiçoamento profissional.
"Nada melhor que um final de semana produtivo! Conhecimento e informação são tesouros que nos enriquecem o

espıŕito e nos da subsıd́ios para agirmos de forma mais certeira e adequada!!!", comentou professora Brı́gida

O Serviço de Assistência Judiciária - SERAJ conta com
uma nova orientadora. Professora Patricia Vani Bemfica
assumiu a turma de Mediação e Negociação, que trabalha
com os alunos de 4° e 5° anos da disciplina de Prática
Jurıd́ica.

A referida Profª. nos informou que pretende continuar
exercendo o excelente trabalho realizado pelo Prof.
Eymard Brito de Oliveira, antigo Professor da turma, que se
afastou por motivos pessoais.

“Iremos continuar a realizar o importante serviço que
foi brilhantemente iniciado pelo prof. Eymard e pelo
Núcleo de Prática Jurı́dica da IES. A Mediação e a
Negociação é o futuro da Prática Jurıd́ica, sendo requisito
indispensável nos cursos de Direito, conforme pode ser
visto pelos instrumentos avaliativos editados pelo MEC. Iremos trabalhar pelo crescimento desta atividade em Varginha e
região, inclusive com o apoio do setor público”.

Os alunos que estão matriculados estão exercendo ativamente o treinamento na função de mediadores, realizando
atendimentos ao público e sessões de mediação reais e simuladas.

AGU efetua doação de revistas para a Biblioteca da FADIVA
Mais uma vez a Advocacia Geral da União - AGU - agraciou a Biblioteca da FADIVA com exemplares das Revistas da AGU.
A FADIVA agradece em especial ao Dr. Galdino José Dias Filho por referida doação.


