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INFORMATIVO GERAL INSTITUCIONAL
Missão Institucional
A Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA tem como missão:
“Promover
o desenvolvimento humano e social
através da difusão de
conhecimentos, da formação ética, da competência profissional e da responsabilidade social.”
Para atingir a missão proposta, a FADIVA tem a visão de:
“Formar profissionais das carreiras jurídicas que atuem na sociedade com
competência técnico-jurídica, senso ético-profissional e responsabilidade social.”
Para cumprir sua missão e ser fiel à sua visão a FADIVA vem mantendo sua tradição, sua
marca indiscutível no âmbito educacional da cidade, do estado e do país, aliando-a à inovação, tão
necessária à realidade educacional vigente.
Assim, em face dos aspectos acima mencionados, é que foi elaborado pela coordenação do
curso, o presente INFORMATIVO GERAL INSTITUCIONAL de forma a dar total ciência e conhecimento
à comunidade acadêmica, de relevantes políticas, programas e serviços que vêm sendo prestados pela
IFADIVA
.
NDE – Núcleo Docente Estruturante
Em atendimento ao teor da Portaria 147/2007 do MEC em seu artigo 3º, inciso II, letras a, b
e c que estabelece normas para o funcionamento do Núcleo Docente Estruturante nas IES, c/c com a
Resolução Nº 01/2010 da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), que
normatiza o Núcleo Docente Estruturante, a FADIVA – Faculdade de Varginha de Direito de Varginha,
regulamentou seu NDE - Núcleo Docente Estruturante.
O Núcleo Docente Estruturante - (NDE) da FADIVA - Faculdade de Direito de Varginha
consiste em um conjunto de professores de elevada formação e titulação, os quais respondem mais
diretamente pela criação, implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso.
Dos Sistemas de Informação e Comunicação
A FADIVA está desenvolvendo um sistema de informação que integra todas as áreas
administrativas e acadêmicas da Instituição. O objetivo do sistema de informação institucional é
possibilitar à gestão recuperar e divulgar com presteza as informações nele armazenadas.
Tais informações, são disponibilizadas de forma virtual através da HOME PAGE da IES
www.fadiva.edu.br, e ainda de forma impressa, estando fisicamente disponíveis na Biblioteca, na
Secretaria, na Coordenação e na Direção.
Os mecanismos de comunicação institucional interna devem possibilitar a articulação entre as diversas
áreas da Instituição e permitir a comunicação horizontal assim como o relacionamento entre os níveis
hierárquicos.
Os mesmos se dão através de informativos, quadro de avisos específicos, e-mails, ofícios e
demais documentos correlatos, que serão ainda mais aperfeiçoados.
Existe na IES um setor próprio que se destina à comunicação que é a Assessoria de
Comunicação da FADIVA, que dispõe de uma funcionária responsável, que possui sala e instrumental
próprios para a perfeita execução destas funções.
Há ainda vários meios comunicacionais dos quais dispõem a FADIVA – Faculdade de Direito
de Varginha, como presença virtual em blogs midiáticos de relevância local e regional, como também
contratos firmados com a imprensa escrita e falada no âmbito local e regional, tais como jornais de
referência de circulação diárias, além dos sistemas de rádio-difusão AM e FM, como ainda a circulação
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bimensal do jornal Fala Direito, confeccionado em material gráfico de alta qualidade, cujos exemplares
encontram-se devidamente arquivados no setor próprio da FADIVA.
Há na FADIVA um Webdesigner para atualização de site e criação de artes para os projetos
da instituição e atividades promocionais.
O site estará sendo reconstruído por este profissional e a partir do segundo semestre estará
devidamente modernizado para ficar mais atraente, mais completo e mais dinâmico de forma a atender
ainda mais o compromisso com a informação e comunicação entre a comunidade acadêmica, a
sociedade e demais público interessado.
Políticas de Pessoal
A FADIVA possui um Plano de Cargos e salários que se encontra em vigor. Constitui-se em
instrumento de organização dos membros do magistério superior da IES.
O Plano de Carreira Docente normatiza critérios de ingresso, enquadramento, ascensão,
regime de trabalho, remuneração, e vantagens para os integrantes do corpo docente.
Os professores são contratados pela Mantenedora, segundo o regime das leis trabalhistas,
observados os critérios e normas do Regimento Interno.
A seleção é realizada através de: entrevista; análise de Currículo Lattes; aula teórica e
prática; concurso de provas e títulos; parecer quanto ao perfil e personalidade do candidato.
O professor contratado é enquadrado de acordo com sua titulação, em tabela salarial vigente
na Faculdade de Direito de Varginha.
Política de Incentivos aos Docentes
A FADIVA tem um programa de apoio ao docente (capacitação), onde vários professores
podem obter por ocasião de sua titulação, apoio financeiro.
Além do apoio financeiro, há ainda e apoio de substituição, para poder possibilitar aos
professores se capacitarem em cursos de média ou curta duração, ou participarem de eventos,
simpósios, congressos e demais eventos de natureza pedagógica e de capacitação.
As demais ações de capacitação coletiva dos docentes da FADIVA – Faculdade de Direito de
Varginha são realizadas semestralmente com base em plano de capacitação docente aprovado pela
Direção e mediante recursos autorizados pela Mantenedora.
Dentro desta política de incentivos existe o Programa de Apoio à Participação dos Docentes
da FADIVA Em Eventos envolve o oferecimento de eventos internos de iniciativa da própria Faculdade
através do Núcleo de Extensão tais como, atividades de extensão, atividades complementares, eventos
promovidos pelos seus diversos setores, como: aulas inaugurais, oficinas, projeções e debates de filmes,
peças teatrais, palestras, seminários, debates, Seminários de Iniciação Científica e/ou de Extensão,
Semana Jurídica da FADIVA e outras, referentes a diversos temas que são de interesse comum ou
específico do curso de Direito.
O Programa de Apoio à Participação dos Docentes da FADIVA Em Eventos envolve, ainda,
auxílio à organização de eventos internos de iniciativa dos docentes como palestras, cursos de extensão,
desenvolvimento de atividades culturais e esportivas com ou sem a parceria com outras Instituições de
Educação Superior.
A participação dos docentes em eventos externos também é estimulada pelo apoio que a
Instituição oferece visando o aprimoramento e à atualização intelectual do docente. O apoio à
participação dos docentes em eventos externos é efetivado através de apoio financeiro, logístico, e/ou
organizacional.
A participação dos docentes em eventos externos ocorre a partir do interesse e da demanda dos
próprios docentes ou de iniciativas dos Departamentos ou da Direção da FADIVA.
Serão considerados Eventos Externos: os Congressos, Seminários, Palestras, Eventos de
Iniciação Científica e/ou de Extensão de outras Instituições de Ensino Superior, Apresentação de
trabalhos Científicos em Eventos, Viagens de Estudo, Visitas Técnicas Orientadas, dentre outros.
O apoio à participação dos docentes em eventos se dará mediante o preenchimento de
requerimento próprio (Formulário) que se encontra no site e na secretaria da FADIVA.
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O Formulário para Requerimento de Apoio ao Docente deverá ser protocolado na Secretaria
Acadêmica com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, para que possa ser apreciado por todos
os órgãos competentes.
O Formulário para Requerimento de Apoio ao Docente será então encaminhado ao Diretor da
Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA que também registrará o seu parecer encaminhando
finalmente ao Presidente da Mantenedora – Fundação Educacional de Varginha – FUNEVA para que
este possa analisar os custos e verificar a viabilidade do fomento.
O docente será chamado para tomar ciência da aprovação ou não de seu Requerimento. As
informações mais detalhadas acerca deste programa estão presentes em programa próprio, disponível na
Secretaria e com a coordenação do Núcleo de Extensão.
Programa de apoio a capacitação docente
Visando a contínua melhoria do nível do seu Corpo Docente a FADIVA disponibiliza aos
seus professores um programa próprio da capacitação aos seus professores.
Esta capacitação docente objetiva: Estimular a continua capacitação do corpo docente da
faculdade; Garantir ao corpo docente da Faculdade de Direito de Varginha, um corpo docente capacitado
nos termos da legislação em vigor e dos indicadores de padrão de qualidade.
A Faculdade de Direito de Varginha promove a capacitação de docentes integrantes de seu
quadro funcional e de recém- formados para posterior absorção, através de sua participação em: cursos
de aperfeiçoamento e especialização; cursos de pós – graduação stricto sensu, compreendendo
Mestrado e Dourado e outras formas de qualificação docente, não enquadrados nos itens anteriores.
São condições para requerimento de apoio à capacitação Docente com os interesses
institucionais. O mínimo de 02 ( dois) anos de serviço do docente na FADIVA; o excelente desempenho
acadêmico do docente; a apresentação do plano de estudos do docente; A compatibilização do plano de
estudos do docente com os interesses institucionais; O credenciamento e/ou recomendação pela Capes,
dos cursos de Mestrado e Doutorado.
O docente indicado pela Direção para participação deste programa, somente tem viabilizado
seu afastamento após apresentar: documento comprobatório de sua aceitação pela instituição
responsável; comprovação da necessidade e período de afastamento; plano de estudo, com cronograma
de execução.
Os interessados deverão protocolizar pedido na Coordenação de curso. A Coordenação de
Curso verifica a pertinência do pedido, confere a documentação e encaminha à Direção.
Os professores que receberem esse incentivo deverão permanecer na Instituição por um
período de 3 (três) anos após a término de sua capacitação. Em caso de solicitação de desligamento, por
parte do professor, a este caberá o pagamento de multa, definido pela Diretoria em consonância com a
mantenedora.
O professor deverá disponibilizar, no mínimo, 20 horas semanais para a Faculdade de Direito de
Varginha-FADIVA. Esta carga horária poderá ser cumprida em sala de aula, no exercício da docência, ou
em outra atividade a critério da Instituição.
O incentivo da Faculdade à capacitação Docente limita-se ao investimento no curso. Sendo
assim, os custos com demais despesas, a exemplo, passagens, hospedagem, alimentação, outras, são
de inteira responsabilidade do docente. Informações mais detalhadas encontram-se no Programa de
Capacitação Docente disponível na Secretaria Geral.
Programas de bolsas de Estudos para Alunos
A FADIVA – Faculdade de Direito de Varginha possui um efetivo Programa de Bolsas que
visa atender as mais diversificadas necessidades do alunado, de forma a oferecer várias modalidades de
bolsas, variando os valores entre 10, 20, 30, 40 e até de 50% do valor da mensalidade.
Os critérios de obtenção das bolsas estão ligados aos fatores como necessidade
comprovada, transporte intermunicipal, idade, parentesco e demais possibilidades de ensejo, em
conformidade ao regulamento próprio que se encontra no Setor Financeiro da FADIVA.
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Existem outras modalidades de bolsas não contempladas no programa, mas que à medida
em vão surgindo, vão sendo implementadas, com a finalidade de melhorar e aumentar o acesso ao
ensino superior e possibilitar o cumprimento de responsabilidade social da FADIVA.
Programa de Apoio a eventos
A FADIVA – Faculdade de Direito de Varginha possui um efetivo Programa de Apoio à
eventos, que possibilita ao aluno a participação em eventos que virá a contribuir com sua formação
acadêmica, de forma a poder participar de eventos de caráter acadêmico-científico, preferencialmente na
área jurídica, possibilitando a participação em seminários, congressos, palestras, simpósios, dentre
outros, patrocinando a inscrição do aluno nos eventos selecionados pela instituição, mediante inscrição e
sorteio entre os inscritos do corpo discente. Há a exigência do preenchimento de formulário próprio para
participação neste programa.
Pesquisa
A FADIVA desenvolve atividades de pesquisa nas suas áreas de atuação acadêmica,
através de ações que proporcionem contribuições teóricas e práticas ao ensino e à extensão.
As atividades de pesquisa estarão voltadas para o desenvolvimento, na comunidade, de uma
consciência crítica e reflexiva dos alunos frente às inúmeras demandas sociais.
No Curso de Direito da FADIVA, a pesquisa é uma atividade desenvolvida na forma de
iniciação científica, através de elaboração de estudos pontuais que se concretizam na elaboração de
artigos científicos e do TCC, ambos contando com o acompanhamento de professores orientadores.
A JUS-FADIVA – Revista On Line de Iniciação Científica – é então um periódico destinado à
publicação e divulgação dos trabalhos de iniciação científica produzidos por alunos do Curso de
graduação da FADIVA, sob orientação de docentes. A FADIVA desenvolve este projeto com a
perspectiva de propiciar ao aluno uma visão mais profunda da área científica, bem como de estimular a
publicação dos resultados de suas pesquisas, contribuindo para o amadurecimento intelectual desses
jovens pesquisadores.
Extensão
A FADIVA desenvolve atividades de extensão, compreendendo atividades que promovam a
articulação entre a Instituição e a comunidade, permitindo, de um lado, a transferência para sociedade
dos conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa, assim como, a captação das
demandas e necessidades da sociedade pela Instituição, permitindo orientar a produção e o
desenvolvimento de novos conhecimentos.
Esse conjunto de atividades deve ser entendido como prática acadêmica que interliga a
faculdade, nas suas atividades de ensino e de pesquisa, com as demandas da maioria da população,
possibilita a formação do profissional cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à sociedade como
espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação das desigualdades
sociais existentes.
Na FADIVA a extensão é uma atividade desenvolvida de diversas formas. Entre as atividades
que serão oferecidas pode-se citar: Cursos de Extensão; Eventos; Programas de ação contínua;
Prestação de serviços e inúmeros projetos de cunho social e cultural, etc.
Assim, as atividades de cunho social também são uma preocupação constante da FADIVA,
pois oportuniza aos alunos momentos de exercer a cidadania e participar de um trabalho voluntário,
conscientizando-os da importância de contribuir com a sociedade, desenvolvendo o senso de
responsabilidade social e que são considerados para fins, inclusive, de cumprimento de atividades
complementares.
A Organização do Controle Acadêmico
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A organização do controle acadêmico segue as normas regimentais estabelecidas. O
sistema de matrícula, trancamento, freqüência, notas, aprovação e reprovação, bem como os demais
procedimentos de secretaria contam com um corpo técnico-administrativo que vem passando por
programa de capacitação contínua visando maior qualificação e apropriação do sistema de informação. O
sistema de informação integra todas as áreas administrativas e acadêmicas da Instituição. A gestão do
controle acadêmico é de responsabilidade de uma Secretaria de Controle Acadêmico subordinada
diretamente à Diretoria da Faculdade. Neste setor estão lotados auxiliares especialmente treinados para
o exercício de suas tarefas.
A organização do registro e do controle acadêmico obedece aos padrões adotados por
muitas Instituições de Ensino Superior, gerando segurança, transparência e confiabilidade.
Existe uma PI - Procuradora Institucional - para atendimento das necessidades de
comunicação entre a FADIVA e o MEC e INEP. Trata-se de profissional responsável e competente. A PI
é constantemente capacitada através de com cursos de capacitação na área.
Apoio Psicopedagógico ao Discente - NAAF
A FADIVA, oferece serviço de apoio psicopedagógico aos alunos por meio do NAAF Núcleo de Assistência ao Aluno da FADIVA.
Este núcleo é coordenado por a psicóloga e conta ainda com uma pedagoga, sendo que
ambas atendem individualmente os alunos mediante agendamento no NAAF.
O NAAF - Núcleo de Assistência ao Aluno FADIVA tem por objetivo trabalhar possíveis
problemas de cunho psicológico, de ordem emocional ou comportamental do corpo discente da
Instituição, ou os ligados à dificuldades pedagógicas no âmbito do aprendizado.
O NAAF é de livre acesso ao corpo discente por meio de encaminhamentos ou solicitações
dos professores, Coordenador do Curso, do Diretor da Faculdade, ou por procura direta dos próprios
alunos, em face de necessidades ou disposições internas pessoais. Os pedidos de apoio são
direcionados para a Pedagoga direcionada à essa função de intermediar o problema e encaminhá-lo para
a solução mais adequada, que será apontada pelos responsáveis em cada área específica: educacional,
psicológico/comportamental ou financeiro, sendo que este último se dará através do serviço de
recuperação de crédito.
Serviço de recuperação de Crédito
Dispõe a FADIVA ainda, de um serviço de recuperação de crédito e orientação no
pagamento das mensalidades para alunos em dificuldades financeiras, que analisa cada caso concreto
de forma a apontar possibilidades mais acertadas para pagamentos no caso de inadimplência ou atraso
de pagamentos.
O atendimento é personalizado e em sala própria que permite um bom diálogo, de forma
discreta e efetiva.
Mecanismos de Nivelamento
Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a FADIVA
oferece cursos de nivelamento para os alunos ingressantes, de forma que terão a oportunidade de cursálo aos sábados. A oferta é de Português Jurídico e Libras- Língua Brasileira dos Sinais.
Também podem ser ofertados, mediante a observação de necessidade levantada pelos
professores ou pelo coordenador, ou mediante a manifestação do corpo discente, o nivelamento em
outras disciplinas, para outros períodos letivos, que será ofertado gratuitamente em horários compatíveis
à realidade do alunado.
Assim, FADIVA, dá suporte ao desenvolvimento de cursos de nivelamento compatíveis com
as prioridades de cada curso.
Atendimento Extra-classe ao aluno/ Assessoria Pedagógica
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O atendimento extra-classe aos alunos será realizado pelo Coordenador do Curso de Direito
e pela Coordenadora Adjunta/Assistente pedagógica em horários semanais fixos. Essa orientação se faz
de forma personalizada e individual, mediante a prática de “portas abertas” onde cada aluno pode, sem
prévia marcação, apresentar suas dúvidas ou fazer suas solicitações e consultas.
Ouvidoria
Este setor institucional funciona com total liberdade e isenção sendo totalmente
independente e desvinculado da Direção ou demais serviços administrativos da IES, visando dar um
atendimento especial ao aluno, no sentido de receber suas reclamações, sugestões e colocações
necessárias e serem levadas e deliberadas em outras instâncias.
São funções específicas da Ouvidoria:
- Receber, analisar, encaminhar e responder ao discente, docente e comunidade suas
demandas;
- Fortalecer a cidadania ao permitir a participação dos mesmos;
- Garantir o direito à informação.
A Ouvidoria é então um canal de comunicação direto e aberto para a ampla exposição dos
alunos em face da dinâmica institucional e da atuação das esferas docentes e técnico-administrativas.
Funciona em sala própria e em horários compatíveis com as necessidades do corpo discente.
Infra-Estrutura de Segurança
A FADIVA conta ainda com adequada infra-estrutura de segurança pessoal, patrimonial e de
prevenção de incêndio e de acidentes de trabalho.
Há sistema integrado de vigilância, com monitoramento total durante os horários de
funcionamento. Há câmeras instaladas nos corredores, secretaria, biblioteca, estacionamento, e demais
locais necessários para manter a devida segurança na IES.

Biblioteca
A Biblioteca “Dr. Wladimir de Rezende Pinto” da Faculdade de Direito de Varginha tem uma
área física disponível de 255,67 m².
O atendimento é feito por uma bibliotecária com formação específica que conta com a
colaboração de mais quatro auxiliares. Os leitores são cadastrados, bastando apenas apresentar carteira
de identidade, CPF e estar matriculado, no caso dos alunos.
A FADIVA, disponibiliza ainda sua biblioteca para toda a comunidade, para pesquisa, sendo
que no caso de empréstimo há a necessidade de cadastramento.
O acervo é todo informatizado. Há representação de todo o acervo no sistema informatizado
utilizado pela FADIVA , inclusive com possibilidade de acesso remoto.
O acervo bibliográfico é aberto, atendendo consultas, pesquisas e empréstimos
domiciliares. A biblioteca procura manter seu acervo atualizado, através de compras feitas, em virtude de
sugestões bibliográficas dos professores, sugestões dos usuários, catálogos enviados pelas editoras e
livrarias e através de doações.
Os professores devem incentivar a utilização da biblioteca pelos alunos, como também devem
freqüentar a mesma para atualização constante e adequada de seus planos de ensino.
Seguro Estudantil
A FADIVA – dispões de Seguro Estudantil para toda a comunidade acadêmica. Há desta
forma, uma assistência de 24h, com cobertura para pagamento de despesas médico-hospitalares. Há
ainda a possibilidade de dispor ao aluno que estiver com alguma enfermidade mais grave, mas
compatível com o exercício de atividades escolares gozará de um Regime Especial de Estudos, que se
dará através de trabalhos e/ou aulas de reforço.
Portal da Empregabilidade
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Um relevante serviço prestado pela IES é o Portal da Empregabilidade da FADIVA, que tem
como objetivo específico de proporcionar a integração do estudante ao mercado de trabalho. Este vínculo
aluno-empresa fornece vantagens bilaterais. O aluno tem acesso direto às vagas cadastradas por
inúmeras empresas e as empresas dispõem de um canal direto com um grande banco de dados de
alunos promissores na área do Direito.
Setor de Tecnologia da Informação
A FADIVA - Faculdade de Direito de Varginha possui um centro próprio e especializado de
processamento de dados e controle sistematizado de informações, que é o centro responsável pela
informatização e controle de segurança da instituição, cujo quadro de funcionários é altamente
especializado.
Acompanhamento dos Egressos
Há um programa específico de apoio e acompanhamento do Egresso, que promove de forma
eficaz o levantamento e cadastramento dos egressos da FADIVA – Faculdade de Direito de Varginha, de
forma a os manter informados sobre palestra, cursos, projetos de extensão e demais eventos a
acontecerem no âmbito da IES e de seus conveniados, de forma a promover reciclagem e proporcionar
reencontros entre os ex-alunos entre si e entre estes e os professores.
Há ainda, o espaço próprio onde são informados através de e-mails e demais mídias sociais,
sobre as inserções no mercado de trabalho, vivências e dificuldades profissionais. No site da FADIVA –
Faculdade de Direito de Varginha há portal específico para cadastramento, de forma a poder a IES dar
seqüência ao atendimento aos seus egressos.
Projetos Sociais
A FADIVA em cumprimento ao seu papel de responsabilidade social, presente em sua
missão institucional realiza de forma contínua e reiterada, relevantes projetos de caráter social são
desenvolvidos pela IES, atendendo a diversas demandas e setores da sociedade, com inserção direta no
âmbito ambiental, patrimonial, cultural dentre outros. Pode-se citar como exemplo:
- Páscoa Solidária – Arrecadação e doação de ovos e chocolates para as crianças carentes
de uma creche da cidade de Varginha;
- Natal Solidário – Campanha de arrecadação e posterior distribuição de brinquedos para
500 crianças de uma escola carente instalada em bairro de situação de risco da cidade, sendo que a
maioria das crianças são filhos de detentos do sistema prisional da cidade;
- Solidariedade e Cidadania – uma proposta de inclusão social (cidades de Varginha, Três
Corações e Três Pontas) Refere-se a informações e serviços prestados à comunidade carente, sendo
realizado nos bairros, nas paróquias.
- Viver Bem – inclusão social – atendimento as pessoas idosas realizando atividades de
lazer, como bailes e festejos e ainda o aspecto legal ligado a orientação para aposentadoria, obtenção de
remédios, contando para tanto com capacitação de vários alunos participantes, através de curso
ministrado por uma egressa da FADIVA que ocupa o cargo de chefia no INSS.
- Biblioteca Encantada – Arrecadação e doação de livros infantis arrecadados no âmbito da
IES e direcionada para uma escola de crianças carentes da cidade.
- Doe Amor ao Próximo – Vamos doar sangue juntos? Os alunos são motivados pela IES a
participarem de doação de sangue coletiva a fim de atender a mais essa demanda social, recebendo
desta forma certificado de cumprimentos de atividades complementares.
- Vidros para Leite Materno – Campanha de arrecadação no âmbito da comunidade
acadêmica de vidros próprios para serem doados ao Banco de Leite Materno da cidade em face da
patente necessidade.
- Visita a Penitenciária e ao Presídio – Campanha de arrecadação de itens de higiene
pessoal para ser distribuída entre a população carcerária.
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- Calourada Solidária – Gincana visando arrecadar alimentos para doação à população
carente de forma a substituir o trote universitário por trabalho social.
- Coral da FADIVA – Projeto de disseminação da música e do canto na comunidade
acadêmica. O coral é composto pelo corpo discente da FADIVA se apresenta publicamente em eventos
internos e externo à IES.
- Passeata Ecológica – Parceira com a OAB em defesa da responsabilidade ambiental e
preservação do ambiente que ocorre anualmente e muitos outros que vem ocorrendo com grande
freqüência dentro da IES.
Convênios
A Faculdade de Direito de Varginha, pensando efetivamente na formação adequada de
seus alunos e no compromisso de continuidade que mantém com seus egressos buscou através de
estratégias e negociações, maiores possibilidades de estágios em sua grande maioria remunerados,
empregos, descontos, e demais benesses advindas de parcerias e convênios entre a IES e inúmeros e
respeitados órgãos e empresas públicas e privados.
Parceiros
São Vários os parceiros que acreditam na IES e valorizam seu trabalho, mas será dada
ênfase aos parceiros que dão apoio para alunos, egressos, funcionários e professores, através de cursos
e participação em eventos.
LFG, PRAETORIUM, IEDI, DAMÁSIO, cursos de grande renome na área jurídica e com a
SUPERA centro de aprendizado, que promovem descontos exclusivos em suas mensalidades para os
professores, alunos e egressos da FADIVA em seus cursos e pós-graduações.
O Damásio, em parceria com a FADIVA disponibilizou para os alunos interessados, o
Sistema S 10, para atualização e preparação específicas para concursos públicos, mediante matrícula
regular, sendo que a IES, subsidiou grande parte do pagamento, ficando uma pequena parte a cargo do
aluno.
Outra relevante parceria é com a Editora Juruá, que promove um excelente desconto para
os professores da FADIVA. Também em parceria com a Juruá a FADIVA disponibiliza a BIBLIOTECA
VIRTUAL JURUÀ, para seus alunos e professores. As informações detalhadas sobre o funcionamento e
dinâmica desta biblioteca está disponível com a bibliotecária da FADIVA na biblioteca.
Responsabilidade Social da Instituição
A FADIVA busca transformar e induzir mudanças na sociedade, atuando como componente
essencial no desenvolvimento cultural e sócio-econômico dos indivíduos, para isso coloca seus
estudantes no centro de suas preocupações, permitindo assim sua inserção na sociedade.
A intenção da FADIVA é formar o cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico
e criativo, para isso define as ações educativas e as características necessárias voltadas para o
cumprimento de seus propósitos.
A Faculdade de Direito de Varginha é consciente de sua responsabilidade na melhoria da
qualidade do ensino que oferece, pois este é fator fundamental na solução dos problemas que afligem a
humanidade em geral e a comunidade regional em particular.
Considerando este contexto, a FADIVA mantém-se fiel a sua missão, aos seus princípios e
aos seus objetivos ao mesmo tempo em que propõe mudanças significativas para acompanhar os novos
tempos.
MUC – Momento Cultural Universitário
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De grande aceitação da Comunidade acadêmica, este relevante projeto de caráter cultural,
visa possibilitar momentos de lazer, cultura, interatividade e sinergia entre todos os alunos, professores e
funcionários da FADIVA de das demais instituições de ensino próximas, possibilitando apresentação de
bandas, conjuntos, duplas formadas por acadêmicos da FADIVA ou em parceria com os mesmos. Há
ainda apresentação de grupos de dança, declamações de poesia e demais apresentações de cunho
artístico. Ele ocorre mensalmente durante o intervalo das aulas. È um momento de muita diversão e
descontração.
Cine FADIVA –
Projeto que iniciou-se no segundo semestre de 2011, que reúne formação acadêmica,
cultura e arte. São apresentados trimestralmente, filmes com viés jurídico, em que são escolhidas turmas
específicas de acordo com a temática do filme para a participação. A apresentação é seguida por um
debate de profissionais de áreas ligadas à situação narrada no filme. Há a maciça participação dos
alunos, visto a total liberdade de inquirir os debatedores sobre suas dúvidas e ainda demonstrando seu
ponto de vista sobre a situação narrada. Há um grande enriquecimento de informações nessa nova forma
de aprendizado.
Da Pós Graduação
A FADIVA, em convênio como Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG disponibiliza um
curso de Pós Graduação em Direito Médico. O Corpo docente é altamente qualificado e composto por
Mestres e Doutores
Há uma política de descontos para egressos da FADIVA e servidores do TJMG e há
disponibilidades de Bolsa de estudos conforme regimento próprio, com o intuito de mais uma vez, cumprir
seu papel de responsabilidade social.
Conclusão
O presente informativo geral institucional constitui um referencial para informar e dar o
panorama geral da instituição para o devido conhecimento de todos os atores e setores envolvidos.
Pretende-se com ele possibilitar uma maior e melhor utilização da FADIVA e de seu pessoal
e de seus serviços à disposição de seus alunos, professores, funcionários e demais envolvidos.
Privilegiou-se apenas o essencial, com esta pequena síntese deste grande universo que é a
FADIVA – Faculdade de Direito de Varginha.
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