INGRESSO NA FDV EM 2021 (Nota do ENEM)
A Faculdade de Viçosa (FDV), atenta à realidade vivenciada por todos neste momento e procurando
viabilizar o acesso de estudantes ao ensino superior, decide implementar para o primeiro semestre de
2021, condições especiais visando oferecer bolsas de estudos de 40%, 50%, 60% ou 70 %, em todos os
cursos de graduação oferecidos na instituição.
Os critérios, para obtenção dessas bolsas, são apresentados a seguir:
1. O estudante precisa ter feito o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2012 e não ter
zerado a redação. O estudante usará o melhor resultado (melhor média das 5 provas), caso tenha
prestado o exame em mais de uma dessas edições.
2. Programa válido apenas para novos ingressantes.
3. Os descontos oferecidos pela FDV não são acumulativos.
4. As bolsas de estudo incidem apenas nas mensalidades de cada semestre e valem até a conclusão do
curso. Desta forma, o estudante pagará as matrículas semestrais integralmente.
5. A avaliação da nota levará em conta o resultado do ENEM, de acordo com a PONTUAÇÃO MÉDIA
alcançada no ENEM pelo candidato, de acordo com a seguinte tabela:
Faixa de Pontuação (P) no ENEM
450≤P<500
500≤P<550
550≤P<600
P≥600

Desconto
40%
50%
60%
70%

ATENÇÃO: Ocorrendo empate na média alcançada pelo estudante, no curso de interesse, o critério de
desempate será a nota obtida na redação. Persistindo empate, a bolsa de estudo irá para o estudante de
maior idade.
6. Apresentamos a seguir, a tabela que contém, para as condições apresentadas no item 5, o número
de bolsas disponibilizadas para cada curso:
CURSO
ADMINISTRAÇÃO
DIREITO
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO)
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
PEDAGOGA
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DESCONTO/BOLSAS DISPONIBILIZADAS
40%
50%
60%
70%
10
8
8
6
20
15
15
10
20
15
10
5
10
15
10
5
12
10
10
8
12
10
10
8
12
10
10
8
12
12
10
8
12
9
8
7

7. Os estudantes interessados devem enviar um e-mail para fdv2021@fdvmg.edu.br, informando:


Curso de interesse (Administração, Direito, Educação Física (Bacharelado), Educação Física
(Licenciatura), Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Produção, Pedagogia, Publicidade e
Propaganda ou Sistemas de Informação)



Comprovante de Desempenho no ENEM



Foto da carteira de Identidade (frente e verso)



Número de telefone/WhatsApp

8. Estas bolsas de estudo serão disponibilizadas de acordo com o cronograma descrito na tabela abaixo:
INSCRIÇÕES FEITAS ATÉ
22/11
29/11
06/12
13/12

RESULTADO
23/11
30/11
07/12
14/12

PERÍODO DE MATRÍCULAS
23/11 A 27/11
30/11 A 04/12
07/12 A 11/12
14/12 A 18/12

ATENÇÃO: Esta primeira matrícula feita seguindo o cronograma acima terá 50% de desconto!
9. Documentos para matricula:
a) Fotocópia legível da certidão de nascimento ou de casamento;
b) Fotocópia legível da Cédula ou Carteira de Identidade (RG);
c) Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original ou cópia autenticada em
cartório);
d) Fotocópia legível do Título de Eleitor e do comprovante da última votação ou declaração está
quite com a Justiça Eleitoral;
e) Fotocópia legível do CPF;
f) Fotocópia legível do Certificado Reservista ou Dispensa do Serviço Militar (para candidatos do
sexo masculino);
g) Duas fotos recentes, em tamanho 3x4;
h) Fotocópia legível do comprovante de residência atualizado;
i) Comprovante de desempenho do ENEM;
10.Horário de funcionamento:
TESOURARIA: 14 às 18 h (segunda a sexta)
SECRETARIA: 08 às 12 h (terça, quarta, quinta) e de 14 às 18 h (segunda à sexta)
11.Para mais informações: ligue (31) 389105054 (Vitor ou Sidval) ou 988957665 (WhatsApp - Érica ou
Marcilene)

Seja Bem-vindo à FDV!

