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Semana Jurídica da FADIVA: homenagens e reencontros

Aluno da FADIVA lançou
livro na Semana Jurídica
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Dr. Francisco Vani
Bemfica recebe
homenagem em cerimônia
na Câmara Municipal de
Cruzília

Egressos da FADIVA se
destacam junto a
Defensoria Pública
Estadual em Varginha

Novo Laboratório de
Informática da FADIVA

A Semana Jurídica da FADIVA -
ed. 2011, prestou uma bela
homenagem ao querido professor
Dr. Nelson Morais.

Professor Nelson Morais, junto
com demais fundadores da
Faculdade de Direito de Varginha,
exerceu dignamente a docência.

Além de advogado e professor,
esteve a frente da Ordem dos
Advogados - subseção de Varginha,
quando, por muitos anos, foi
Presidente. E, antes mesmo de
ingressar na FADIVA, foi escrivão
do Cartório de Registro de Imóveis
e Diretor do extinto colégio Sete de
Outubro.

O evento foi marcado por excelentes palestras e,
ainda, prestou homenagens aos “Alunos Que Brilham”.

Na manhã de encerramento da Semana Jurídica Prof.
Nelson Morais, foi celebrado o encontro dos egressos,
ocasião em que ex-alunos, de várias gerações, foram
recepcionados pelo Prof. Morvan Acayaba e, nesse

reencontro, durante um coffe-
break, mataram as saudades da
instituição.

Todos os anos, durante a
Semana Jurídica da FADIVA, são
arrecadados alimentos junto aos
inscritos para referido evento.

Na edição 2011, foram
arrecadados aproximadamente
800 kg de alimentos, doados para
a Sociedade São Vicente de Paula
de Varginha.

Ainda, todas as doações de
leite e açúcar foram encaminhadas
para o Projeto Bem Te Vi, que
assiste as famílias carentes do
Corredor São José.

Segundo a Coordenadora de Extensão, Profª Vânia
Maria Salgado Tibúrcio Mitidieri, “ os alunos da FADIVA
são muito generosos. Todos os anos as doações são
destinadas para instituições filantrópicas para o auxílio de
famílias carentes.”
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Esta edição é marcada pelos 45 anos da FADIVA. Em
referência a data, foi lançado o Museu Virtual, com fotos do
início da instituição, bem como de grandes nomes que por ela
passaram.

O Jornal Fala Direito é dedicado a um grande profissional,
que com todo seu entusiasmo, seriedade e compromisso, fez parte
da fundação da FADIVA, onde contribuiu até o final de sua
carreira: Dr. Nelson Morais.

Por seu relevante trabalho junto a IES e a toda comunidade
varginhense, quer seja a frente da extinta Escola VII de
Outubro, quer seja a frente da OAB Varginha, Dr. Nelson
plantou sementes e teve o prazer de acompanhar o crescimento
dos frutos oriundos de sua grande colaboração, motivo pelo qual
foi o Patrono da Semana Jurídica 2011.

Dr. Nelson estará sempre presente nas lembranças daqueles
que tiveram a oportunidade de conhecê-lo.

Prof. Álvaro Vani Bemfica
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Resultado do Concurso da CPA
A Assistente Pedagógica, Profª Brígida Paiva, anunciou no dia

31/08 o resultado do Concurso da CPA 2011.

Para divulgar o resultado e entregar o prêmio - um certificado
de isenção de matrícula para 2012 - o Diretor esteve presente e
anunciou o nome do candidato vencedor: Eurico Modesto.
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Em comemoração aos 45 anos da FADIVA, foi
inaugurado, o primeiro Museu Virtual Institucional de
Varginha, que narra a trajetória da Instituição e da cidade
onde ela foi fundada.

O objetivo da Instituição é contribuir com o resgate
da história da cidade e da própria Faculdade. A aplicação é
toda projetada em um ambiente 3D com tecnologia Flash.

C o n f i r a m n o s i t e d a F A D I V A :
museuvirtual.fadiva.edu.br

A primeira aula do Curso de Nivelamento - Português Jurídico foi um
sucesso!

Os alunos que lotaram a sala de aula demonstraram imenso interesse no
assunto.

Profª Brígida Paiva, Assessora do Coordenador do Curso de
Graduação, Prof. Francisco Vani Bemfica, convidou a Doutora em
Linguística, profª Jocyare Cristina Pereira de Souza para ministrar
referidas aulas.

Segundo ela, tanto os alunos quanto a professora estavam satisfeitos
com o resultado desse primeiro encontro.

O curso será ministrado até dezembro/2011.

A Semana Jurídica recebeu a Editora Clube dos Autores para o
lançamento da obra "Colludere - O que não deveríamos saber", do
autor, Cássio Siervuli*, aluno da FADIVA.

A obra é baseada em várias teorias que foram analisadas pelo
autor, que após uma grande pesquisa, obteve informações -
comprovadas - de que muitos fatos da história não aconteceram
realmente como são narrados para a população.

Viagem do homem à lua, 11 de setembro, morte de J.K.,
sociedade secreta e até informações ocultas sobre a vida de
Tiradentes.

E, ao final do livro, uma surpresa que só os mais atentos a
perceberão.

Ficou curioso?
Leia esta obra que revela o segredo dos mistérios e estimula o

leitor a desvendar mensagens ocultas.

* Cássio Siervuli é Psicanalista, formado pelo Escola Paulista de
Psicanálise, membro da Associação Nacional dos Terapeutas,
acadêmico de direito pela Faculdade de Direito de Varginha -
FADIVA e Diretor de relações Públicas da MasterMaq Sul de
Minas. É mineiro, natural de Poços de Caldas - MG, Cassio Siervuli
é um escritor moderno e centrado na questão filosófica e política.

http://www.clubedeautores.com.br/book/41885--Colludere

Professoras Jocyare e Brígida, em momento da primeira aula do Curso de
Português Jurídicos, com os alunos da FADIVA

FADIVA lança primeiro Museu Virtual Institucional de
Varginha

Curso de Português Jurídico foi um sucesso!

Aluno da FADIVA lançou livro na Semana Jurídica
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Coordenador do Curso de Pós-Graduação da FADIVA é nomeado
membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB/MG

Egressos da FADIVA se destacam junto a Defensoria Pública
Estadual em Varginha

FADIVA inicia curso de libras

Prof. Paulo Henrique Castilho Amorim,
Coordenador do Curso de Pós-Graduação da
Faculdade de Direito de Varginha foi nomeado
membro da Comissão de Estudos Jurídicos da Ordem
dosAdvogados do Brasil de Minas Gerais.

A nomeação partiu da indicação do Presidente da
Subseção da OAB Varginha, Dr. Gustavo Oliveira
Chalfun e aprovada pelo ilustre Presidente da
OAB/MG, Dr. Luis Claudio da Silva Chaves.

Referida nomeação foi oficializada através da
Portaria 384/2011 da OAB/MG.

«Professor Paulo Henrique é fruto da Faculdade de
Direito de Varginha. Por sua capacidade e competência
obteve o reconhecimento dessa instituição que tanto se
orgulha dos êxitos de seus professores, alunos e
egressos. Em nome da FADIVA parabenizo o ilustre
colega" - manifestou o Diretor da FADIVA, Prof.
Álvaro Vani Bemfica.

Em Varginha, atualmente, cinco
egressos da FADIVA exercem
atividades como Defensores
Públicos: Thais Vani Bemfica
(também professora da FADIVA),
Marcio Salgado Almeida, Diléa

Chaves, Priscila Angelica do
Nascimento e Wener Trindade.

Para ser um Defensor Público,
primeiramente, o interessado deve
ser graduado em Direito e ser
aprovado no concurso para tal

função. Os concursos são estaduais,
ou seja, cada Estado publica seu
edital e executa seu processo de
seleção.

Em parceria com a Superintendência Regional de
Ensino, a FADIVAdeu início ao Curso de Libras.

As aulas são ministradas na própria instituição e em a
frente o professor Sr. João Antônio, sob o
acompanhamento e Coordenação dos professores
Reginaldo Silva e Tatiane Galiate.

A A s s i s t e n t e
Pedagógica da FADIVA
e professora de Direito
Previdenciário, Brígida
Paiva, embarcou para
Londres.

A Prof ª Brígida
e s t a r á n a f a m o s a
U n i v e r s i d a d e d e
Cambridge, onde fará
um curso de gestão
educacional.

A g u a r d a m o s
a n s i o s o s p o r s e u
retorno, afinal, trará

novidades que serão aplicadas na gestão educacional
da FADIVA.

Cine FADIVAProfª da FADIVA participa de
curso em Londres

Projeto Cine FADIVA, sob a Coordenação da Profª
Brígida Paiva teve sua estréia com sucesso.

O filme transmitido foi "No limite do Silêncio", que
aborda a vida de um profissional da psicologia,
envolvido em seus conflitos pessoais e profissionais, que
a cada momento, surpreende-se com os atos por ele
presenciados.

O projeto foi aprovado pelos alunos que indagaram
quando será a próxima sessão.



- PALESTRA COM O PROFESSOR DR. EDUARDO JARDIM QUE
MINISTRA DIREITO TRIBUTARIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO -
05/10

- PROJETO DOCE MOMENTO DA FADIVA EFETUARA ENTREGAS EM
12/10

- JA INICIOU A ARRECADACAO DE DONATIVOS PARA O PROJETO
NATAL SOLIDARIO

- PALESTRA COM O DESEMBARGADOR ALEXANDRE DE FREITAS
CAMARA - 25/11

Quadro de Avisos

-
--

-

-
-

-
-

FADIVA na mídia
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FADIVA grava VT na TV
Alterosa para a Campanha
do Vestibular 2012".

"

Renata Teixeira Nogueira, a
no set de gravação da TVAlterosa

luna da Graduação e garota propaganda da campanha do
Vestibular
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Curso de Capacitação para professores da FADIVA

Novo Laboratório de Informática da FADIVA

Dr. Francisco Vani Bemfica recebe homenagem em
cerimônia na Câmara Municipal de Cruzília

Os professores da FADIVAparticiparam de um curso de capacitação.
Segundo o Coordenador do Curso de Graduação, Prof. Francisco Vani Bemfica, os professores da FADIVA, para

aprimorar os métodos de ensino, periodicamente, reunem-se para cursos de capacitação.
Ainda, o Coordenador afirmou que referidos cursos visam não só o aprimoramento profissional, bem como estreita

os laços profissionais entre os professores da instituição, levando-os a troca de experiência e informações que
pertinem à docência.

Já está em pleno funcionamento o novo
Laboratório de Informática da FADIVA.

O departamento passou por várias modificações,
inclusive, sua transferência para um local mais
amplo, possibilitando a instalação de novas
máquinas.

Anteriormente, estavam disponíveis apenas 22
máquinas para uso, agora, o aluno tem a sua
disposição 44 computadores, todos com tela de
LCD, dispostos em baias individuais.

Ainda, oferece uma baia exclusiva para
portadores de necessidades especiais e 7 baias para
notebooks.

Segundo o Chefe do Departamento de
Informática, Sr. Carlos Eduardo Siderig Araujo de
Melo, também ocorreu a ampliação da rede wireless
em toda a instituição.

O expediente do Laboratório de Informática
atende nos seguintes horários: 8:00 às 11:30 horas / 13:00 às 17:00 horas / 19:00 às 22:30 horas

Confiram pessoalmente mais um investimento da FADIVApara seus alunos.

Dia 20/08, Dr. Francisco Vani Bemfica - Coordenador do Curso de
Direito da FADIVA - esteve presente na cerimônia realizada na Câmara
Municipal de Cruzília, onde o Presidente da OAB/MG - Luís Cláudio
Chaves - deu posse à Diretoria da 195ª Subseção.

No referido evento, onde foi condecorado com Homenagem
Especial, estiveram presentes várias autoridades locais, advogados,
além de integrantes da Diretoria da Subseção.

Dr. Bemfica, assim conhecido no meio jurídico, nasceu em Bocaina
de Minas e atuou como Promotor em Bananal de São Paulo e como Juiz
de Direito em Machado, Pouso Alto, Campos Gerais, Lima Duarte,
Carmo do Rio Claro, Varginha e Belo Horizonte.

Em 1º de abril de 1962, Dr. Francisco mudou-se para Varginha, onde
seu trabalho como Juiz, exercido com sabedoria e ética, marcou toda a
Comarca.

Em 1966, fundou a Faculdade de Direito de Varginha - FADIVA e em companhia de ilustres colegas da área do Direito
deu início a docência, exercita até os dias de hoje.

Ainda, na década de 60, inicou o trabalho de recuperação do Varginha Tenis Clube.
Como profissional e como pessoa, Dr. Francisco conquistou o respeito e o carinho da cidade de Varginha, que concedeu

ao mesmo o título de cidadão varginhense em 1999.

Dr. Francisco Vani Bemfica, Dr. Antônio Márcio Silveira Carvalho e Dr. Luiz
Cláudio Chaves


