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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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Conheça nosso Museu
Virtual
Quer conhecer um pouquinho
mais da FADIVA e da cidade de
Varginha? Conheça nosso Museu
Virtual.
Confira no seguinte link:
museuvirtual.fadiva.edu.br
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Coral da FADIVA realiza ú ltima apresentaçã o do ano
Os alunos da FADIVA que participam do Coral fizeram uma bela
apresentaçã o para marcar o encerramento de suas atividades: uma
Cantata de Natal.
Alé m de alunos, o Coral conta com a participaçã o de egressos,
sendo um deles Gracy Amarante.
A FADIVA parabeniza os alunos que integram o Coral e deseja que o
sucesso da atividade se repita em 2014.
O aluno interessado em participar do Coral da FADIVA deve
procurar a Coordenadora de Extensã o, Profª Vâ nia Salgado, e efetuar
sua inscriçã o. Os participantes do Coral sã o agraciados com desconto
nas mensalidades.

Página 03

Programa Solidariedade e Cidadania presta assistê ncia junto à Oncologia
de Varginha
O Programa Solidariedade e Cidadania, coordenado pela profª Vania Mitidieri, com auxı́lio da aluna Patrı́cia
Isabele e com o apoio dos discentes da FADIVA agora, també m, presta assistê ncia jurı́dica junto aos pacientes e
familiares atendidos na Oncologia do Hospital Bom Pastor, de Varginha.
O principal objetivo da atividade é assistê ncia em assuntos relacionados ao INSS.
Os atendimentos ocorrem uma vez por semana, na pró pria Oncologia.
Os alunos voluntá rios, regularmente, junto com a Coordenaçã o do Programa, realizam atividades de
capacitaçã o sobre assunto, com a finalidade de aprimorar o presente trabalho de assistê ncia jurı́dica.
O Programa Solidariedade e Cidadania permanece ativo em suas outras atividades: atendimentos itinerantes
nos bairros de Varginha e atuando junto ao Projeto Viver Bem (que presta assistê ncia ao pú blico da terceira
idade). O aluno que quiser fazer parte desta equipe que presta relevante serviço à populaçã o deve procurar pela
Coordenadora do Programa, Profª Vania Mitidieri e inscrever-se.

FADIVA recebe equipe para o Curso de Capacitaçã o para Conciladores
Curso de Capacitaçã o de Conciliadores na FADIVA, ministrado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG,
desde ontem está capacitando profissionais e alunos do Direito.
Em 2003 a FADIVA firmou convê nio com o TJMG para capacitar seus alunos na Conciliaçã o.
Ainda, em 2009, també m foi firmado com o TJMG um convê nio para os CursoS de Pó s-graduaçã o da FADIVA.
A Conciliaçã o é uma das modalidades de está gio do Nú cleo de Prá tica Jurı́dica e para que o profissional esteja
apto para referida atividade, o mesmo deve passar por um rigoroso estudo sobre o assunto.
Na FADIVA, a Conciliaçã o atende junto ao SERAJ, na Av. Brasil, 04 - Vila Pinto e tem como Coordenador o
professor da casa, Makvel Reis Nascimento.
Informaçõ es sobre a Conciliaçã o: 3221-1246.

FADIVA tem o melhor IGC de curso de Direito da cidade!
No inı́cio deste mê s, foram publicados no Diá rio Oficial da Uniã o os resultados dos indicadores de qualidades
das instituiçõ es avaliadas pelo MEC em 2012.
A Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA recebeu a visita dos avaliadores do MEC e conquistou nota
má xima: 5 pontos.
“Esta nota resultou do excelente trabalho de toda a equipe da FADIVA: professores, funcioná rios,
administraçã o e alunos.”, comentou o Diretor da FADIVA, Prof. Alvaro Vani Bemfica.
No final de 2012, os alunos da FADIVA foram submetidos ao ENADE (Exame Nacional de Desempenho Escolar),
que resultou na nota 3.
Com base em ambos os resultados, o MEC utilizada referidas notas para a composiçã o do IGC (ı́ndice Geral do
Curso), resultando, no caso da FADIVA, na nota 3.
O Ministro da Educaçã o, Aloizio Mercadante e o Presidente do INEP confirmaram que os resultados foram
positivos, pois houve uma grande concentraçã o de notas 3 e 4 e uma reduçã o das notas insatisfató rias, 2 ou 1.
Ainda, em relaçã o à avaliaçã o de 2009, o ı́ndice das notas satisfató rias aumentou, o que, segundo o Ministrou,
deve-se à melhor qualificaçã o e regime de trabalho dos professores.
O Ministro també m informou que o MEC fechará ou suspenderá vagas dos cursos que obtiveram notas
insatisfató rias.
Alé m desta penalidade, os cursos com notas 1 e 2 nã o receberã o o benefı́cio do ProUni e FIES.
Com esta avaliaçã o, també m concluiu-se que as notas 4 e 5 foram apresentados na maioria pelas instituiçõ es
pú blicas.
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Natal Solidá rio da FADIVA: Mais um ano de muito sucesso!
O Natal Solidá rio da
FADIVA nasceu do desejo
de levar alegria para
crianças carentes, pelo
menos uma vez ao ano. Sua
idealizadora, Prof ª Thais
Vani Bemfica, també m
D e f e n s o r a P ú b l i c a ,
apresentou seu projeto à
Faculdade de Direito de
Varginha que, de imediato,
abraçou essa bela idé ia.
Funcioná rios e professores
aderiram a campanha de
arrecadaçã o e aos alunos
d a FA D I VA f o i d a d a a
missã o de conscientizar e
incentivar a sociedade de
que crianças necessitam de
atençã o e carinho. Já na
primeira ediçã o, em 2009,
mais de 300 crianças
ganharam briquedos
arrecadados por alunos,
professores, funcioná rios,
parceiros e egressos
(dentre eles, Defensores
Pú blicos de Minas Gerais
lotados em Varginha).
Desde entã o, o nú mero de
doaçõ es vem aumentando
e , a cada ano, mais sã o
agraciadas pelo projeto.
Todos os integrantes desta
grande equipe do Natal
Solidá rio da FADIVA fazem
questã o de pessoalmente
levarem os brinquedos,
alé m de muita alegria, diversã o, carinho e, claro, o Papai Noel. Devido a constante repercussã o e alcance à
sociedade, o Natal Solidá rio da FADIVA ganhou destaque em grandes jornais do Estado de Minas Gerais e
programas de TV. A cada ano aumenta o nú mero de parceiros e arrecadaçõ es. Com certeza, o sucesso das
outras ediçõ es se repetirá em 2013.

Doações: secretaria da FADIVA ou pelo telefone: 3221-1900

