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Entrega dos Formulários de Frequência e
Atividades - Dia 10 de maio
A entrega dos relatórios de frequência e
dos relatórios de atividades para os alunos
inscritos na Prática Jurídica, através da
modalidade Estágio Supervisionado
Extracurricular (Convênios), referente ao
mês de abril, está com data marcada para o
dia 10 de maio de 2012.
O relatório de frequência deverá conter a
carga horária diária, a quantidade de dias
trabalhados e a carga horária total dos
meses de fevereiro e março.
Os modelos de formulários de frequência
e atividade poderão ser encontrados no site
institucional (www.fadiva.edu.br), área do
aluno – NPJ e Convênios.

Lembramos que a data da entrega é
improrrogável e os formulários devem ser
entregues na Secretaria Acadêmica da
Faculdade de Direito de Varginha.

“FADIVA em Ação” vai sacudir com o SESI
Dia 19 de maio de 2012
ocorrerá no SESI de
Varginha o “Sacode o
SESI”. A FADIVA foi
convidada para levar para o
evento o projeto
institucional “FADIVA em
Ação”, que visa levar à
população necessitada de
Va r g i n h a e R e g i ã o
assistência jurídica gratuita.
Para alcançar seus
objetivos o “FADIVA em
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Ação” reunirá os projetos
assistenciais Solidariedade e
Cidadania, Mediação e
Negociação e os estagiários
da modalidade de Prática
Jurídica – Serviço de
Assistência Judiciária.
Todos os discentes da
FADIVApodem participar.
Os interessados em
participar devem procurar a
secretaria acadêmica para se
inscreverem. Os alunos que

participarem, assinarem a
lista de frequência e
responderem o relatório
final irão receber certificado
de participação com carga
horária de 8 horas.
Maiores informações
sobre o projeto:
www.fadiva.edu.br (Área
do aluno - N. Prática
Jurídica).
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