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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."

Colaçã o de Grau Especial: aprovados na OAB

Pá gina

Natal Solidá rio
Mais uma vez, o Natal Solidá rio da
FADIVA foi um sucesso!
Muitos brinquedos arrecadados junto aos
alunos, professores, egressos e comunidade.
Alé m disso, os parceiros colaboraram de
forma magnı́fica, para que a ediçã o 2015
tivesse o mesmo ê xito dos demais anos.
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Reuniã o dos professores Implementaçõ es na
A Direçã o da FADIVA, em Instituiçã o
reuniã o com os professores,
Confira as implementaçõ es realizadas
efetuou um balanço das atividades pela FADIVA de acordo com a CPA
de 2015 e informou a projeçã o (Comissã o Pró pria de Avaliaçã o) para
para 2016.
melhor atender os alunos.
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EDITORIAL
Mais um ano chega ao fim. A FADIVA conquisitou mais uma vez, com o apoio dos alunos, professores, colaboradores e
egressos o sucesso, confirmado com a nota má xima junto ao MEC. Os alunos se destacaram junto ao Exame da OAB, quando,
antes mesmo de iniciarem os estudos no 5º ano, muitos deles já estavam aprovados em referido exame. Com muito orgulho,
em nome da instituiçã o, posso afirmar que o ano de 2015 atingiu o objetivo tã o almejado por todos nó s, reforçando nosso
slogan “Só faz Direito quem faz FADIVA!”
Prof. Álvaro Vani Bemfica - Diretor

COLUNA
PERFIL

Para que os alunos conheçam melhor a Faculdade de Direito de Varginha, apresentamos os
perfis de alguns nossos gestores, colaboradores e professores.

Isabel Cristina da Costa Benfica
Graduada em Psicologia pela UNIFENAS em 1992, a mesma realizou seu está gio na França, na
Clinique de La Bord, em Cheverny - Blois. També m é Bacharela em Direito, pela FADIVA. EPsicó loga
do NAAF e Secretá ra do SERAJ.

Christian Garcia Bemfica
Graduado em Direito pela FADIVA, em 1985. Concluiu Especializaçã o em Direito Civil pelo Centro
de Estudos Pó s-Graduados, em 1998. Começou a trabalhar na FADIVA em 01/02/1989 e
atualmente é Administrador Institucional Geral e atende como suporte financeiro no NAAF.

Inês de Fátima da Costa Benfica
Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha, em 1981, graduada em Pedagogia pela
Fac. de Filo. e Ciê n. e Letras de Varginha/MG, em 1984, graduada em Inspeçã o Escolar - Fac. de Filo.
de Ciê ncias e Letras de Guaxupé /MG, Brasil, em 1985 e Mestrado em Direito pela Universidade
Federal de Santa Catarina, em 2001. Foi Vice-diretora da Escola Estadual Coraçã o De Jesus e
atualmente aposentada do mesmo. Professora e Pedagoga do Nú cleo de Atendimento ao Aluno da
FADIVA - NAAF, desde 2013. Membra do Nú cleo Docente Estruturante - NDE desde de 2014.
Marco Aurelio da Costa Benfica
Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha em 1991, especializaçã o em Direito
Educacional pela Faculdade de Educaçã o Sã o Luı́s, Jaboticabal, 2007. Atualmente é Advogado
Criminalista, Professor na Faculdade de Direito de Varginha (Direito Penal II) e Professor Orientador
no SERAJ.
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NATAL SOLIDARIO
Mais uma vez, o Natal Solidário da FADIVA foi um
sucesso!
Muitos brinquedos arrecadados junto aos alunos,
professores, egressos e comunidade.
Alé m disso, os parceiros colaboraram de forma magnı́fica,
para que a ediçã o 2015 tivesse o mesmo ê xito dos demais anos.
"Emuito gratificante levar alegria para as crianças, numa
é poca onde as desigualdades se tornam mais evidentes. O
sorriso, o brilho nos olhos, os pulinhos de alegria sã o
inspiradores para que possamos manter o nosso projeto em
constante atividade. Quero agradecer a todos que colaboraram,
alunos, professores, colaboradores da instituiçã o e,
principalmente, os parceiros que, todos os anos, apó iam a
atividade e a transformam em lindos sorrisos, " comentou,
emocionada, a Coordenadora do Projeto, prof.ª Thais V.
Bemfica.
A instituiçã o agradece a todos pela colaboraçã o.

Confraternizaçã o dos colaboradores
Os colaboradores da FADIVA reuniram-se para confraternizar e
comemorar o sucesso de 2015.
Durante a comemoraçã o foi revelado o amigo secreto, cuja brincadeira
descontraiu e marcou o bom relacionamento e amizade que há entre a
equipe.

Reuniã o dos professores
A Direçã o da FADIVA, em reuniã o com os professores,
efetuou um balanço das atividades de 2015 e informou a
projeçã o para 2016.
Mais uma vez, a instituiçã o pode fechar o ano com chave de
ouro, em face do sucesso junto à avaliaçã o do MEC, que aferiu
nota má xima ao Curso da FADIVA, bem como o orgulho sobre o
ê xito dos alunos aprovados na OAB.
Que em 2016 todo o sucesso se repita!

INFORMATIVO IMPORTANTE SOBRE AS MENSALIDADES 2016
A Fundaçã o Educacional de Varginha informa que o perı́odo de rematrı́culas, EXCETO PARA OS ALUNOS DE 8º PERI
ODOS,
será dia 10/12/2015 a 29/01/2016. Já para os alunos dos 8º perı́odos será de 21/12/2015 a 29/01/2016.
O valor do boleto, para todas as turmas, é R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). O desconto pontualidade será
considerado até o dia 22/12/2015 e concederá o desconto de R$ 100,00 (cem reais). Apó s o dia 15/01/2016, o valor da
mensalidade será R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), acrescidos de juros e multas.
Descontos: Todos os alunos, para solicitar qualquer modalidade de desconto nas mensalidades para o 1º semestre/2016,
deverã o apresentar a documentaçã o obrigató ra para a concessã o do mesmo. Até o dia 15/01/2016 - o desconto será inserido
a partir da mensalidade fevereiro/2016. Pedidos solicitados entre 16/01/2016 a 29/01/2016 - o desconto será iserido a
partir da mensalidade de março/2016.
Fiquem atentos: dia 29/01/2016 é o ú ltimo dia para solicitar qualquer modalidade de desconto para o 1º
semestre/2016.
Qualquer dú vida, o aluno deve entrar em contato diretamente na Fundaçã o Educacional de Varginha: 3221-3110.
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Visita monitorada à APAC de
Pouso Alegre
As professoras da Faculdade de Direito de
Varginha, Ms. Inê s Costa Bemfica e Ms. Eliete
Maria Abraã o Benfica, todos os anos, promovem
uma visita orientada à APAC de Pouso Alegre.
O objetivo da visita é apresentar aos alunos da
instituiçã o este mé todo, ainda pouco conhecido
pela sociedade, e comprovar a sua eficá cia.
APAC ( Associaçã o de Proteçã o e Assistê ncia
aos Condenados) tem como objetivo recuperar e
reintegrar à sociedade os condenados à penas
privativas de liberdade.

Implementaçõ es na Instituiçã o
Atravé s da CPA (Comissã o Pró pria de Avaliaçã o), os alunos manifestam sua opiniã o sobre diversos pontos da instituiçã o.
Com base no questioná rio da CPA, foi solicitado à manteneroda da Fadiva, a Fundaçã o Educacional de Varginha, que fossem
realizadas melhorias e investimentos.
Confira algumas implementaçõ es realizadas:
- Limpeza, poda das á rvores e plantio na á rea verde do Centro de Convivê ncia Universitá rio.
- Renovaçã o do sistema de segurança contra incê ndios em toda a instituiçã o
- Aquisiçã o do Sistema ERP TOTVS
- Aquisiçã o de 317 obras para a Biblioteca da FADIVA
- Revisã o em todos os itens de segurança e de uso para PNE
- Revisã o nos equipamentos de multimı́dia
- Novas placas de sinalizaçã o

Colaçã o de Grau Especial: aprovados na OAB
A instituiçã o promoveu antecipadamente a Solenidade de
Colaçã o de Grau para os alunos que obtiveram ê xito no Exame
da OAB.
Parabé ns aos aprovados e que o sucesso esteja sempre
presente na nova jornada.

“PROMETO QUE CUMPRIREI AS OBRIGAÇOES DE MEU
GRAU, FIEL SEMPRE AOS PRINCI
PIOS DA HONESTIDADE, E
QUE JAMAIS HADE FALTAR ACAUSA DA HUMANIDADE A
MINHA ATIVIDADE NO PATROCIN IO DO DIREITO, NA
REALIZAÇAO DA JUSTIÇA E ENSINO DOS BONS COSTUMES”.

