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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."

SERAJ: excelente opçã o de está gio para
os alunos da FADIVA

Projeto FADIVA NAS ESCOLAS
concorre a Prê mio Innovare

O S E R A J , a l é m p r e s t a r s e r v i ç o s à
comunidade, com certeza, é um grande
aliado do Judiciá rio e da Defensoria Pú blica,
uma vez que, atualmente, a Prá tica Penal
presta assistê ncia em aproximadamente
700 processos da comarca de Varginha,
processos estes, onde os denunciados nã o
tem condiçõ es para arcar com custas
processuais e honorá rios advocatı́cios.

A Faculdade de Direito de Varginha
recebeu a vista de uma consultora
responsá vel pela execuçã o da
segunda fase de seleçã o para o
Prê mio Innovare. O Projeto Fadiva
Nas Escolas, inscrito na seleçã o,
apó s aprovaçã o na primeira fase
está cumprindo as outras etapas
para concorrer ao prê mio.
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2015: Ano de ENADE
Projeto ENADE/2015: é meu, é seu, é
nosso.
Preparem-se alunos da FADIVA, este ano
é de ENADE.

CPA FADIVA 2015
Atençã o alunos: CPA ediçã o 2015! Sua
opiniã o é muito importante para a
FADIVA. Responda à CPA e contribua
para o sucesso.
Pá gina
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EXPEDIENTE
Diretor da FADIVA
Prof. Alvaro Vani Bemfica

Assessoria de Imprensa
Daniela Ribeiro Cazelato Amorim

Vice–Diretor
Prof. Mario Cé lio Ferreira Pinto

Design e Diagramação
Fayne Scalioni

Presidente da FUNEVA
Prof. Morvan Aloysio Acayaba de Rezende

Dúvidas, sugestões, reclamações, elogios?
Entre em contato: comunicacao@fadiva.edu.br

Vice-Presidente da FUNEVA
Jú nia Bemfica Guimarã es Corné lio

EDITORIAL
Estar ao lado do aluno em vá rios momentos de sua vida acadê mica é um de nossos compromissos. Em breve, os alunos
concluintes serã o submetidos à avaliaçã o do ENADE/2015, exame que avalia o desempenho do aluno. Assim como recebemos
o apoio dos discentes, quando da avaliaçã o de Curso da instituiçã o, agora, é nossa vez de prestar o apoio a eles. Ainda,
lembramos que em breve haverá a CPA/2015, atravé s da qual a instituiçã o e sua mantenedora traçam os objetivos de
melhorias. Contamos com a colaboraçã o de todos. 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.

Errata

Júnia Bemfica Guimarães Cornélio, Gerente Administrativo e Vice-Presidente da
Fundação Educacional de Varginha
Graduada em Letras pela FAFI. Pó s-graduada em Metodologia da Lı́ngua Inglesa no Processo
Educativo.

Vânia Maria Tibúrcio Salgado Mitidieri, Professora e Coordenadora de Extensão
Possui graduaçã o em Letras pela Faculdade de Filosofia e Letras de Varginha (1988), graduaçã o
em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia e Letras de Varginha (1993), graduaçã o em Direito pela
Faculdade de Direito de Varginha (1985) e mestrado em Engenharia de Produçã o pela
Universidade Federal de Santa Catarina (2002). Atualmente é Chefe do Departamento de
Corregedoria Municipal - Prefeitura Municipal de Varginha.

Maria Auxiliadora Pinto Coelho Frota, Coordenadora do Núcleo de Monografia
Possui Mestrado em Educaçã o pela Universidade Vale do Rio Verde de Trê s Coraçô es (2004),
graduaçã o em Pedagogia pelo Centro Universitá rio do Sul de Minas (1970); Pó s-graduaçã o em
Metodologia de Ensino; em Educaçã o Especial, Psicopedagogia e "Design Instrucional para EAD
Virtual (2009) pela Universidade Federal de Itajubá .

Cleide Garotti Silva Biaggini, Professora e Coordenadora da Iniciação Científica
Professora titular da Universidade do Estado de Minas Gerais. Possui graduaçã o em Pedagogia pela
Universidade do Vale do rio Doce (1985) com diversas habilitaçõ es, especializaçã o em Orientaçã o
Educacional e Alfabetizaçã o pela Pontificia Universidade Cató lica de Minas Gerais e Mestrado em
Educaçã o no Ensino Superior pela Pontı́ficia Unversidade Cató lica de Campinas (1998)
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Alunos do 8º perı́odo realizam audiê ncia simulada
Todos sabem que o Curso de Direito é um dos poucos que
permite um verdadeiro leque de opçõ es em vá rios
segmentos, principalmente, em concursos pú blicos.
A instituiçã o preocupa-se em mostrar para os alunos as
vá rias opçõ es à s quais eles poderã o escolher, apó s a
conclusã o do curso. Na audiê ncia se conhece as atividades
de vá rias carreira jurı́ d icas simultaneamente: Juiz,
Promotor, Advogado ou Defensor Pú blico, entre outras.
Para tanto, todos os anos, a professora da casa, Vâ nia
Bemfica Guimarâ es Pinto Coelho, prepara com seus alunos o
Projeto Audiê ncia Simulada, que é elaborado e executado
pelos discentes, sob a supervisã o dos professores.
Os alunos do 8º perı́odo participaram deste projeto e, de
forma muito organizada, desmonstraram o grande preparo
da equipe.
Os alunos produziram peças processuais, desde a inicial até
a sentença, com base em fatos apresentados pela professora.
"Como instruçã o probató ria apresentaram, com ampla
bagagem de conhecimento, audiê ncia de Instruçã o e
julgamento, finalizando com a leitura da sentença, ponto
relevante do seminá rio, Apó s a apresentaçã o, o pú blico fez

perguntas aos alunos que apresentaram a atividade. O
intuito desse trabalho foi despertar no aluno o interesse
pela orató ria e a facilidade de sustentar demandas judiciais
orais", comentou professora Vâ nia Bemfica.
A Faculdade de Direito de Varginha e sua mantenedora, a
Fundaçã o Educacional de Varginha, parabenizam os alunos
pela excelente atividade e a professora Vâ nia, por incentivá los aos estudos de forma tã o atrativa.

SERAJ: excelente opçã o de está gio para os alunos da FADIVA
O SERAJ - Serviço de Assistê ncia
Jurı́dica da FADIVA - é um local onde os
alunos realizam a Prá tica Jurı́dica, com
situaçõ es reais e, ainda, prestam
relevante serviço à comunidade.
Com vagas ofertadas aos alunos de 7º e
8º perı́odos, bem como para alunos do
5º ano do Curso, a prá tica se divide em
Penal e Cı́vel.
O SERAJ, alé m prestar serviços à
comunidade, com certeza, é um grande
aliado do Judiciá rio e da Defensoria
Pú blica, uma vez que, atualmente, a
Prá tica Penal presta assistê ncia em
aproximadamente 700 processos da
comarca de Varginha, processos estes,
o n d e o s d e n u n c i a d o s n ã o t e m
condiçõ es para arcar com custas
processuais e honorá rios advocatı́cios.
Os alunos sã o inseridos no mundo real,
onde participam de todos os trâ mites
processuais, como, elaboraçã o de
peças, estudos de processos,
participaçã o em audiê ncias e, ainda,
atendem as partes ou seu familiares.
Segundo o Coordenador da á rea Penal,
Dr. Marco Auré lio Benfica, o trá fico de
drogas é um dos crimes que mais está
evidente, seguido por roubo e furto,
ambos cometidos com o objetivo de

manter o vı́cio em drogas.
No SERAJ també m há atendimentos na
á rea cı́vel, sob a supervisã o de Nilcé a
Oliveira Rezende e Mediaçã o &
Negociaçã o coordenado por Priscilla
Guimarã es Corné lio.
A Faculdade de Direito de Varginha e
s u a m a n t e n e d o r a , a F u n d a ç ã o
Educacional de Varginha, consideram o
SERAJ como um investimento da
instituiçã o, onde ali é semeado
c o n h e c i m e n t o p r á t i c o e ,

posteriormente, é colhido excelentes
resultados, tanto na vida pessoal
quanto profissional dos estagiá rios.
O SERAJ funciona na Av. Brasil, nº 4 Vila Pinto.
Quem quiser conhecer ou agendar um
atendimento, pode fazê -lo pelo
telefone: 3221-1246, no perı́odo de
segunda à sexta, das 13:00 à s 17:00
horas.

SÓ FAZ DIREITO QUEM FAZ FADIVA!
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Semana do Advogado na FADIVA
A Faculdade de Direio de Varginha e sua mantenedora, a Fundaçã o Educacional de Varginha, todos os anos promovem a
Semana do Advogado, este ano receberam o apoio da OAB Varginha e Editora Juruá .

FADIVA participa de Workshop profissional, no Colé gio Batista

O Colé gio Batista de Varginha, promoveu um Workshop
Profissional, com o objetivo de apresentar aos alunos as
inú meras opçõ es de cursos, ofertados por instituiçõ es de
ensino superior, instaladas na cidade.

A FADIVA esteve presente e fez questã o de apresentar aos
alunos do Colé gio Batista os vá rios motivos para se cursar
Direito, principalmente, numa instituiçã o onde seu curso é
nota má xima no MEC.
Ainda, a Fundaçã o Educacional de Varginha, mantenedora
da FADIVA, ofertou aos alunos do Colé gio Batista a isençã o
da taxa de inscriçã o para o pró ximo processo seletivo.
Os alunos visitaram o stand da FADIVA, montado na quadra
de esportes do colé gio, oportunidade onde esclareceram
dú vidas, receberam brindes e, ao final do evento, ocorreu o
sorteio de brindes da parceira da FADIVA, Hering Store.
A FADIVA agradece a toda a equipe do Colé gio Batista, em
especial aos alunos, que aproveitaram ao má ximo todas as
informaçõ es para o futuro profissional.

Projeto FADIVA NAS ESCOLAS concorre a Prê mio Innovare
A Faculdade de Direito de Varginha recebeu a vista de uma
consultora responsá vel pela execuçã o da segunda fase de
seleçã o para o Prê mio Innovare.
O Projeto Fadiva Nas Escolas, inscrito na seleçã o, apó s
aprovaçã o na primeira fase está cumprindo as outras etapas
para concorrer ao prê mio.
Alé m de dados e informativos especı́ficos, a consultora
també m acompanhou um dia de atividades dos envolvidos
no Projeto.
Na foto, o aluno Higor Paz, um dos responsá veis pelo
Projeto, gravando um vı́deo informativo, o qual faz parte da
agenda de avaliaçã o.
Segundo a Coordenadora do Nú cleo de Extensã o, ao qual o
Projeto pertence, Profª Vâ nia Salgado, este projeto tem

relevante importancia para a sociedade, em especial para os
adolescentes, uma vez que o objetivo do mesmo é levar
conhecimento jurı́dico à alunos de escolas pú blicas.

LIGA SOLIDARIA: Visita aos pacientes da Pediatria
Os membros da Liga Solidá ria - Projeto que visa levar alegria à s crianças hospitalizadas realizam visitas perió dicas aos hospitais da cidade, incluindo Oncologia e, també m, as
crianças assistidas pela FUVAE.
"Este projeto é muito interessante. Ver que nossos alunos se sensibilizam com as crianças
hospitalizadas é algo gratificante.", comentou a Coordenadora de Extensã o, Vania
Salgado, responsá vel pela orientaçã o da atividade.

2015: Ano de ENADE

CPA FADIVA 2015

Projeto ENADE/2015: é meu, é seu, é nosso.
Preparem-se alunos da FADIVA, este ano é
de ENADE.

Atenção alunos: CPA edição
2015! Sua opinião é muito
importante para a FADIVA.
Responda à CPA e contribua
para o sucesso.

