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Missão:

"Promover o desenvolvimento humano e social através da difusão de conhecimento, da formação ética, da

competência profissional e da responsabilidade social."
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FADIVA é uma instituição com
Responsabilidade Social

Alunos do 5º ano da Fadiva têm
mais de 85% de aprovação na
2ª fase da OAB
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Mudança no calendário para entrega e Bancas de
Monografia!

Atenção alunos do Escritório Modelo de Férias 2013

Atendendo as solicitações dos alunos do 5º ano, o Núcleo de Pesquisa e
Monografia alterou as datas para entrega das Monografias, bem como para a
defesa das mesmas.

Confira abaixo:

5º ano noturno (A e B): Entrega de Monografia nos dias: 03, 04, 10, 11, 17,
18, 24 e 25/09, durante o horário de expediente do Núcleo de Pesquisa e
Monografia.

5º ano Diurno: Entrega de Monografia nos dias: 03, 13, 20 e 27, durante o
horário de expediente do Núcleo de Pesquisa e Monografia.

Nenhum funcionário da FADIVA está autorizado a receber as
Monografias, logo, o aluno deverá entregar pessoalmente à Profª Dora.

Não haverá prorrogação do prazo.
As Bancas de Defesa de Monografia ocorrerão nos dias 19 e 26/10, às

8:00 horas, na FADIVA.
O aluno que deixar de comparecer à atividade poderá solicitar segunda

chamada, mediante requerimento próprio e pagamento da taxa (verificar
valor na Tesouraria da FADIVA).

O Núcleo de Prática Jurıd́ica da FADIVA informa aos alunos inscritos e presentes ao Escritório Modelo de Férias -
2013 que os mesmos deverão entregar os relatórios finais conforme o calendário abaixo, impreterivelmente:

02/09/2013, das 19:00 às 20:30 horas - alunos do 4º ano A e B
02/09/2013, das 20:45 às 22:30 horas - alunos do 5º ano A e B
03/09/2013, das 8:30 às 10:30 horas - alunos do 4º e 5º ano Diurno

Ainda, informa, que não haverá prorrogação do prazo.o e pagamento da taxa (verificar valor na Tesouraria da
FADIVA).
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Alunos do 5º ano da Fadiva têm mais de 85% de aprovação na 2ª fase da
OAB

11º Exame da OAB foi na FADIVA

A Faculdade de Direito de Varginha (Fadiva) mostrou mais uma vez sua força e qualidade. Os alunos do 5º ano
da instituição tiveram um alto ıńdice de aprovação na 2ª fase do Exame da OAB. Dos estudantes que foram
aprovados na 1ª fase da prova, mais de 85% deles também conseguiram aprovação na fase seguinte.

A Diretoria da Faculdade de Direito de Varginha parabeniza os alunos do 5º ano aprovados no X Exame da
OAB: Alessandra Paula Ferreira, Ana Gabriely
Braz Vilela, Antonio Carlos Nunes Junior,
Conceição Francisca Susana Pimenta Freire
de Carva, Erika Millani, Fabiano Ferreira
Campos, Huilla Mariana Salviano Gianesini,
Josikelly Rios Coelho, Jéssica Camargo
Drummond, Laidia Mesquita de Sousa, Laıś
Meneguci Braga da Silva, Luan Alves de
Bastos, Luiz Fernando Laurindo da Silva,
Marcelo Cougo Figueiredo, Marco Aurélio Zati
Martins, Miller Ricardo Igino, Patrıćia Corrêa
Monteiro, Priscilla Guimarães Cornélio,
R a f a e l a D o m i n g u e s , R e n a n R i b e i r o
Domingheti, Ricardo da Cunha Sepini e
Thiago Vinicius.

Tendo em vista que as instalações da FADIVA são compatıv́eis com as exigências da Fundação Getúlio Vargas,
responsável pelo Exame da OAB, mais uma vez a instituição recebeu os candidatos para referida prova.

"Para a FADIVA foi um prazer receber os candidatos para o Exame da OAB e, ainda, saber que as instalações da
FADIVA atendem às necessidades para um evento como este", comentou o Diretor da FADIVA, prof. A�lvaro Vani
Bemfica.

FADIVA é uma instituição com Responsabilidade Social

Grupo de Pesquisa já teve sua primeira reunião

A FADIVA mantém inúmeros projetos de cunho social, os quais são organizados e executados por seu corpo
docente, discente, administrativo e pelos egressos da instituição.

Em face do relevante trabalho realizado em prol da comunidade, a FADIVA teve seu nome citado junto a Revista
"Responsabilidade Social", publicada pela ABMES ( Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior).

A Revista, cuja edição é ano 6, nº 6, de agosto de 2013, apresentou o nome da FADIVA em sua página 149.
A FADIVA agradece a todos que de alguma forma contribuıŕam para este êxito.

O prof. Dr. Mário Conceição já realizou o primeiro encontro do Grupo de Pesquisa com os alunos inscritos.
O objetivo da atividade é promover o estudo e a pesquisa como forma de aprimorar os conhecimentos.
A atividade ocorrerá periodicamente sob a supervisão do professor Mario Conceição.
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Edital do Programa de Monitoria
PROFADIVA – PROGRAMA DE MONITORIA DE DIREITO

A Coordenadora adjunta do curso de Direito Profª Ms. Brıǵida Paiva Lycarião informa que, no perıódo de
05/08/2013 a 13/08/2013 (mıńimo de 8 dias), a Secretaria da FADIVA, estará recebendo inscrições de candidatos
para exame de seleção a 15 vagas de Bolsas do Programa de Monitoria-PROFADIVA para as disciplinas de seu curso.

1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados em Curso de Graduação da FADIVA e que tenham sido
aprovado na(s) disciplina(s) objeto do exame, e que tenham obtido no mıńimo 75% de frequência e média 7.

2. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade e CPF
b) Boletim escolar de desempenho
c) Currıćulo

3. O exame de seleção compreenderá a análise de currıćulo e entrevista com o professor orientador e pela
coordenação do curso.

4. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas.

5. A validade do exame será de 120 dias, a contar da data da divulgação dos resultados.

6. Ao bolsista selecionado será creditada, pela PROFADIVA, durante o tempo em que estiver no Programa, uma
bolsa mensal de 20%, porém, sem qualquer vıńculo empregatıćio.

7. A bolsa terá duração de 04 meses, de 08 de setembro à 8 de dezembro, podendo ser renovada, segundo
critérios estabelecidos no regulamento do Programa de Bolsas.

8. Para admissão no Programa e o recebimento do percentual de 20% de desconto nas mensalidades, o bolsista
não deverá estar recebendo outro tipo de bolsa acadêmica.

9. Caso o aluno selecionado para o programa já estiver recebendo outra modalidade de bolsa, o desconto
concedido será de 10%.

10. O resultado será divulgado no dia 15 de agosto, na secretaria e no site da instituição.

11. O aluno que for aprovado na seleção do programa deverá fazer sua matrıćula para a monitoria na secretária
até a data de 22 de agosto o corrente ano, sendo que as atividades relacionadas deverão ser iniciadas à partir do dia
26 de agosto, impreterivelmente.

12. As demais informações deverão ser consultadas no programa de monitoria PROFADIVA e obtidas com os
professores orientadores e na coordenação.

Varginha 05 de agosto de 2013
_________________________________________
Prof.ª Ms. Brıǵida Paiva Lycarião
Coordenadora do programa de monitoria, PROFADIVA – Coordenadora Adjunta do Curso de Direito


