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Dr. Maurício Cunha, o aluno do curso de Pós-Graduação Douglas Eduardo e da Drª Márcia Santos
Mendes Cunha

Dr. João Gualberto de Carvalho Meneses, Dr. Jair Militão da Silva, Mestre Paulo
HenriqueAmorim e o membro convidado, Dr. Eymard Francisco Brito de Oliveira
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FADIVA na mídia

Colunista de Varginha dá destaque à FADIVA

O Jornalista Alfredo Kalles Junior, responsável pela Coluna Alfredo Junior Business e Entretenimento, destacou a FADIVA
como uma das melhores instituições de ensino da região.

AFADIVAagradece ao jornalista e o parabeniza pela coluna que está sempre repleta de atualidades.
http://alfredojunior.wordpress.com/2012/08/09/faculdade-de-direito-de-varginha-2/

Os alunos dos primeiros períodos da FADIVA, no dia 15/09,
foram àAPAC de PousoAlegre para uma visita monitorada.

A atividade, coordenada pelas professoras da casa, Inês da
Costa Bemfica e Eliete Abraão Benfica, todos os anos leva os
alunos da IES para conhecer
de perto o método de
r e c u p e r a ç ã o A PA C -
Associação de Proteção e
A s s i s t ê n c i a a o s
Condenados - que é uma
entidade civil de direito
privado, com personalidade
jurídica própria, dedicada à
recuperação e reintegração
social dos condenados a
p e n a s p r i v a t i v a s d e
liberdade.

Os alunos reuniram-se
na porta da FADIVA, de
onde partiram para Pouso
Alegre.

Os mesmos foram
recepcionados por um dos
D i r e t o r e s d a A PA C ,
Leonardo Soares, que os
conduziu até o refeitório para um delicioso café da manhã.

Em seguida, os alunos foram para o auditório da APAC onde
assistiram a uma palestra ministrada por Leonardo Soares.

Após a palestra, os alunos iniciaram a visita orientada em
todos os departamentos daAPAC.

Foi realizada uma pausa para o almoço, servido dentro da
própriaAPAC.

A aluna do 2º período
noturno, Lucimara de Cássia
Domingos, comentou que
f i c o u s u r p r e s a c o m a
organização e disciplina. "É
visível a força de vontade
daqueles recuperandos. Todos
trabalham e, em grupo,
mantém o ritmo de produção.
Com certeza o método
aplicado na APAC deveria ser
mais difundido", concluiu a
aluna.

A FADIVA parabeniza a
todos os responsáveis pela
APAC de Pouso Alegre, pelo
execelente trabalho realizado,
bem como às professoras Inês,
Eliete e seus alunos pela
iniciativa de conhecer de perto
uma entidade que traz tantos

benefícios para a sociedade.
As fotos da visita estão disponíveis no site e no Facebook da

FADIVA.

Alunos visitaram APAC de Pouso Alegre

Professoras Inês Benfica e Eliete Benfica juntas com os alunos, reunidos para visita àAPAC



Professor Mário Conceição apresentou tese sobre atividades do M.P.

Alunos e egressos da FADIVA recebem carteira na OAB

Dr. Sérgio Santos Melo foi palestrante de Simpósio em Pouso Alegre

Assembléia Legislativa de Minas Gerais congratula a FADIVA
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O professor da casa e Promotor Público na Comarca de Varginha, Dr. Mário Antonio Conceição apresentou uma tese em evento
específico do órgão.

Confira informações no link: http://amp-mg.jusbrasil.com.br/noticias/3131884/apresentacao-de-teses-abre-as-atividades-do-
ultimo-dia-do-congresso-estadual-do-mp

Aúltima noite de palestras da VI Semana doAdvogado da 20ª Subseção mais uma vez lotou o local. Em cumprimento ao Programa
deApoio aos Discentes, a FADIVAsorteou entre seus alunos 40 convites para o evento.

Aatividade foi aberta pelo Presidente da Subseção, o professor e egresso da FADIVA, Dr. Gustavo Oliveira Chalfun.
Além das palestras agendadas para a noite - Direito de Família, com Antonio Carlos Nohmi e Recursos nos Tribunais, com Sergio

Murilio Braga - o destaque ficou para os alunos e advogados que receberam as carteiras da OAB.
A organização do evento preocupou-se em fazer com que aquele momento ficasse marcado para os estagiários e advogados: um a

um, foram chamados até o palco, onde receberam das mãos do Presidente e do palestrante, Dr. Sérgio Murilo, a tão esperada carteira da
OAB.

A FADIVA muito se orgulha com esse momento, afinal, seus alunos tem interesse pelo estágio, aliás, muitos são aprovados no
exame da OAB antes mesmo da conclusão do Curso. E os egressos da instituição também se destacam, não só no exame da OAB, mas
também em concursos públicos", comentou o Coordenador do Curso, Prof. Francisco Vani Bemfica.

Ainda, a FADIVA parabeniza os organizadores do evento, em especial o Presidente da 20ª Subseção, Dr. Gustavo Oliveira
Chalfun, sendo, inclusive, um dos egressos que tanto orgulho dá à instituição.

"

Dr. Sergio Santos Melo, Juiz Federal em Varginha e professor da FADIVA,
ministrou uma palestra na Faculdade do Sul de Minas (Pouso Alegre), com o
tema "Aposentadoria Especial do Servidor Público".

A palestra fez parte do LXXX Simpósio de Direito Previdenciário
promovido pela IES.

Outros grandes nomes dividram a atividade com Dr. Sérgio: Dr. Amauri
Ludovico dos Santos e Dr. Luiz Antônio da Cruz, que abordaram os temas
"Desaposentação" e "O Dano Moral no Direito Previdenciário",
respectivamente.

As advogadas Vanessa Dutra e Michele Rangel, Especialistas pelo Núcleo de
Pós-Graduação da FADIVA(1ª turma 2010) estiveram presentes e registraram o
momento.

Em virtude do êxito obtido na avaliação do Curso de Direito da FADVAjunto ao MEC, aAssembléia Legislativa de Minas Gerais,
através de seu Presidente, Deputado Dinis Pinheiro e seu Vice-Presidente, Deputado Dilzon Melo, enviou os votos de congratulações.

O Diretor da FADIVA, Dr. Alvaro Vani Bemfica, em nome de toda a instituição, agradece a todos os membros da Assembléia e
informa que a FADIVAencontra-se à disposição.

Dr. Sérgio Santos Melo e as Advogadas Vanessa Dutra e Michele Rangel, com
demais palestrantes.
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O Núcleo de Prática Jurídica lança o Projeto Social Colorindo a Justiça, cujo objetivo é
oferecer às comunidades necessitadas atividades de lazer e educação através de um meio
educativo e divertido.

Os discentes da FADIVAsão convidados para participar da atividade, com a elaboração do
livro para colorir, com a arrecadação de caixas de lápis e giz de cera.

Os desenhos, relacionados à Justiça, poderão ser entregues, na secretaria acadêmica,até o
dia 18/09/2012.

Os alunos que elaborarem desenhos para a composição do livro receberão certificado de
participação com equivalência de 3 h/a para atividades complementares.

Ainda, caso o desenho do aluno seja escolhido para a composição do livro, o aluno terá
acrescidas mais 6 h/a.

Os alunos que doarem caixas de lápis de cor ou caixa de giz de cera receberão uma única
vez duas horas de atividades complementares.

Os alunos que participarem da arrecadação de caixas de lápis de cor ou caixas de giz de
cera receberão complementares.

Considera-se arrecadação a doação cor ou caixas de giz de cera.a aqueles que doarem
caixas de lápis ou giz de cera receberão 2 h/a (considera-se doação, a partir de 10 caixas por
aluno).

Informações na Secretaria da FADIVAou no Núcleo de Prática Jurídica.

Aúltima sessão do CineFADIVAocorreu no Salão de Eventos da FADIVAcom o documentário Estamira.
O Diretor do documentário acompanhou, durante alguns anos, a vida de uma catadora de lixo: Estamira, mulher sem estudos, que à

época do documentário trabalhava e morava no aterro sanitário.
As imagens são fortes, pois além da miséria que rodeia a vida das pessoas que dependem do lixo, também mostra a instabilidade de

Estamira, portadora de distúrbios mentais.
Após o documentário, os alunos participaram de um debate, que contou com a presença da professora da casa, Ms.Aline

Guimarães Benfica, Psicóloga é a Coordenadora do NAAF (Núcleo de Apoio ao Aluno da FADIVA), do professor de Psicologia, Ms.
Silvio Memento, do professor de Filosofia e Ética, Ms. Aristides Ribas e da Assistente de Coordenação da FADIVA, Ms. Brígida
Paiva.

Aatividade, que teve como público alvo os alunos dos primeiros e segundos períodos, dos Cursos Diurno e Noturno, gerou grandes
reflexões sobre questões sociais e saúde mental.

"Fiquei impressionada com o comportamento de Estamira. Às vezes tinha dúvidas quanto a sanidade mental da mesma,"
comentou a aluna do segundo período diurno, Luana Braga.

Quando lançado, em 2005, o documentário obteve grande repercussão, gerando reconhecimento internacional e inúmeros
prêmios. Infelizmente, não foram suficientes para mudar a vida ou até mesmo ajudar a protagonista. Estamira faleceu em 28/07/2011,
após ficar dois dias aguardando atendimento no corredor de um Hospital Público, devido à complicações causadas pela diabetes (ela
teve septicemia).

«Foi combinado alimentai-vos o corpo com o suor do próprio rosto, não foi com sacrifício. Sacrifício é uma coisa, agora, trabalhar
é outra coisa.Absoluto.Absoluto. Eu, Estamira, que vos digo ao mundo inteiro, a todos, trabalhar, não sacrificar. " Estamira.

O Núcleo de Extensão deu início a mais uma atividade: o Projeto
Desenvolvendo Talentos. Referida atividade é coordenada e organizada
pelo aluno do 5º ano noturno, Lucídio Rodrigues, com o apoio dos
alunos do 4º ano Diurno, Ricardo Sepini e José Mauro Caldeira.

Os três alunos são excelentes oradores e participantes do tradicional
Concurso de Oratória da FADIVA. Inclusive, na edição 2011, Lucídio
foi o primeiro classificado e José Mauro obteve o segundo lugar.

A atividade tem como objetivo treinar a oratória com alunos de
escolas públicas. Para esta edição do projeto, foram convidados os
alunos do ensino médio das escolas Afonso Pena, Coração de Jesus e
Industrial.

"Ficamos muitos felizes com a adesão das escolas neste projeto.
Receber esses jovens é um presente", comentou a Coordenadora do
Núcleo de Extensão, Profª. Vania Mitidieri.

Os participantes do Projeto foram recebidos no Salão de Eventos da FADIVA, onde foi servido um lanche de boas-vindas. Em
seguinda, as equipes foram formadas: três equipes, cada uma conduzida pelos organizadores da atividade, Lucídio, Ricardo e José
Mauro, de onde partiparam para salas específicas, dando início ao trabalho em grupo.

AFADIVAparabeniza seus alunos pelo execelente projeto e manifesta seu apoio para que o mesmo seja um sucesso!

FADIVA lança Projeto Social Colorindo a Justiça

CineFADIVA foi um sucesso!

E começou o Projeto Desenvolvendo Talentos...

Organizadores do Projeto Desenvolvendo Talentos e seus pupilos
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Sobre o ENADE e a CPA: considerações e importância

Visando o aperfeiçoamento da Educação Superior, o MEC adotou várias medidas com a finalidade de observar e acompanhar a
qualidade dos cursos superiores e o desempenho final auferido pelos alunos ao término do seu curso de graduação. Como é do
conhecimento de todos, tivemos em maio desse ano uma visitação in loco, para avaliação e renovação do reconhecimento do curso de
Direito oferecido pela FADIVA.

Essa avaliação foi realizada por duas avaliadoras designadas pelo próprio MEC, sendo que no resultado final, a FADIVAtirou uma
nota 5.

Ainda na esteira de preocupação com o sistema avaliativo, o MEC Institui a obrigatoriedade de existência de uma CPA(Comissão
Própria deAvaliação), em todas as instituições, cuja finalidade é de realizar avaliações internas permanentes, que deverá contar com a
participação de todos os segmentos envolvidos nos processos acadêmicos: professores, funcionários, alunos e comunidade externa.
As avaliações da CPA, são portanto, anuais e serão aplicadas no início do mês de novembro para todos ao alunos da FADIVAe demais
segmentos envolvidos.

Completando essa sistemática avaliativa, foi instituída pelo MEC através do INEP, a obrigatoriedade de realização do ENADE
(Exame Nacional de Avaliação do Desempenho dos Estudantes), cujo resultado será agregado às outras avaliações realizadas pelos
órgãos competentes. Todas essas notas em conjunto fornecerão ao MEC elementos para uma avaliação global da Instituição e
contribuirão para que ela, pautada nos resultados obtidos, busque seu aperfeiçoamento.

O objetivo do ENADE é avaliar a atuação dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes
curriculares do nosso curso de graduação, o desenvolvimento de suas aptidões e capacidades necessárias a sua formação geral e ao
exercício das profissões jurídicas.

É necessário que os estudantes tenham clareza de que o ENADE se constitui em componente curricular obrigatório para todos os
cursos de graduação no Brasil, sendo o registro de participação de cada aluno condição indispensável para a emissão do seu diploma.
O aluno inscrito que não realizar a prova do ENADE não terá o registro
no seu histórico escolar, sendo considerado como aluno não
concluinte e, até que regularize esta situação, não poderá solicitar o seu
diploma.

Por isso tudo, não podemos deixar de salientar a extrema
importância da participação dos alunos no ENADE, pois ele é um
instrumento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), instituído pela Lei 10.861 de 14/04/2004. O ENADE se
constitui também como um dos instrumentos que compõem o CPC
(Conceito Preliminar do Curso), que é uma nota aferida pelo MEC ao
curso que o aluno realizou, implicando em ganho para a
Instituição e para o aluno.

Portanto, é sempre bom lembrar que alcançar uma boa nota no
ENADE contribui eficazmente para a qualificação do curso de
graduação que ele concluir e um ganho na competitividade de
mercado, uma vez que este vai absorver os profissionais que
comprovarem um melhor preparo para o exercício de sua profissão!
Assim, o maior interessando no sucesso do exame deve ser o próprio
aluno que deve preparar-se com responsabilidade e consciência para
a realização da prova! Vale ainda r e s s a l t a r q u e e s t a m o s
disponibilizando ótimas aulas preparatórias para nossos alunos
concluintes, que servirão também para preparação do exame da OAB.

Todos os alunos concluintes deverão fazer o exame agora em 2012. Várias áreas do conhecimento serão avaliadas neste ano e entre
elas o curso de Direito, que é o nosso caso. Todos nossos alunos concluintes já foram devidamente inscritos e deverão realizar o exame
no dia 25 de novembro de 2012, em local específico que será avisado por correspondência de forma particularizada. É necessário que o
aluno esteja atendo ao dia e à hora, pois o exame terá seu início as 13:00, sendo então necessário que os alunos cheguem por volta das
12:15 até 12:30, a fim de evitar atrasos.

A aplicação do ENADE é de responsabilidade do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira),
órgão vinculado ao MEC. Os alunos que participarão do ENADE 2012 terão que responder a um Questionário Eletrônico do
Estudante que será aplicado no início de novembro, no laboratório de informática da FADIVA. É pré-requisito a resposta deste
questionário, para a execução da prova e a posterior colação de grau, ressaltando novamente que o aluno que não fizer o ENADE, não
poderá se formar e obter seu diploma, até que venha regularizar sua situação.

Pedimos a todos os alunos, professores e demais pessoas envolvidas no ENADE de 2012, que permaneçam atentos a todas as
informações referentes ao exame. O aluno que tiver dúvidas em relação ao ENADE deve procurar a coordenadora adjunta do Curso de
Direito.

Precisamos estar empenhados em garantir a melhor participação possível dos nossos alunos no ENADE 2012, demonstrando
nosso comprometimento com a missão de nossa Instituição que se traduz pela excelência na educação e no desenvolvimento da
cidadania, mediante formação humanista, crítica e reflexiva, preparando profissionais competentes, criativos e atualizados para o
mundo do trabalho e para a construção de uma sociedade mais justa e que contribua para o desenvolvimento das potencialidades de
seus cidadãos.

Profª Ms. Brígida Paiva
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Documentário do CineFadiva emociona alunos

ESTAMIRA.....

Flor de menina deflorada

Sonho de mulher abandonada

Sofrimento de uma idosa pela vida castigada;

Mulher forte e destemida

Pela dor sua fé foi consumida

Trabalhadora incansável

De fé desacreditável;

Esperança perdida no horizonte

Com olhos sem brilho, mas de olhar penetrante

Suor e lágrimas escorrem pela castigada face

Desta figura que quer que a vida logo passe

Sofrimento estampado no rosto

Daquela que pela fé perdeu gosto;

Estampa de todos nós

Expõe na própria face os verdadeiros nos

Sabedoria desnorteada na fala

Sentimento revoltoso que não cala

Palavras verdadeiras em meio à confusão

São sua marca registrada na comunicação

Líder nata  no seu grupo de convivência

Sabe ser e se comportar conforme conveniência

Tida como somente um resultado triste

Da violência contra a criança e a mulher que ainda infelizmente persiste.

Jucilene Aparecida Silva – 2º  Período

Na última exibição do CineFadiva, o documentário ‘Estamira’ emocionou a todos os presentes. Abaixo, um belo texto feito
por uma aluna:


