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INGRESSANTES 2023/1 

VIA ENEM 

INÍCIO DAS MATRÍCULAS: 11/01/2023 

INÍCIO DAS AULAS: 06/02/2023 

Uma das formas de ingresso na Faculdade de Viçosa (FDV) é através da nota do 

ENEM. Para tanto, o candidato deve retirar o Comprovante de Desempenho do ENEM 

no site do INEP (enem.inep.gov.br). Ele pode apresentar a melhor nota de qualquer 

edição do ENEM, nela ter atingido no mínimo 450 pontos e não ter “zerado” a prova 

de Redação. 

A FDV oferece descontos de até 70% (setenta por cento) nas mensalidades e de 40% 

(quarenta por cento) de desconto nas matrículas até a conclusão do Curso. Nesta 

primeira matrícula (2023/1), será concedido 60% (sessenta por cento) de desconto a 

todos os ingressantes. 

a) Documentação necessária para matrícula: 

• Comprovante de Desempenho do ENEM 

• Cópia legível da certidão de nascimento ou de casamento 

• Cópia legível da cédula de identidade (RG) 

• Cópia legível do Título de Eleitor e do comprovante da última votação ou 

declaração está quite com a Justiça Eleitoral 

• Cópia legível do CPF 

• Cópia legível do Certificado Reservista ou Dispensa do Serviço Militar (para 

candidatos do sexo masculino) 

• Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original ou cópia 

autenticada em cartório) 

• Duas fotos recentes, em tamanho 3x4 

• Cópia legível do comprovante de residência atualizado 

OBS: Não será aceita a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como documento de 

identidade. 

  

https://enem.inep.gov.br/
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b) O desconto nas mensalidades levará em consideração a nota do ENEM, de 

acordo com a tabela abaixo: 

NOTA NO ENEM DESCONTOS NAS MENSALIDADES 

400< nota ≤ 425 45% 

425< nota ≤ 450 50% 

450< nota ≤ 475 55% 

475 < nota ≤ 525 60% 

525< nota ≤ 550 65% 

          nota > 550 70% 

c) O número de bolsas disponíveis por curso está descrito na tabela abaixo: 

CURSO NÚMERO DE BOLSAS 

Administração 10 

Ciências Contábeis 10 

Direito 20 

Educação Física (Bacharelado) 20 

Educação Física (Licenciatura) 20 

Engenharia Ambiental e Sanitária 10 

Engenharia de Produção 10 

Pedagogia 10 

Publicidade e Propaganda 10 

Sistemas de Informação 10 

Observações: 

a) O presente programa é válido apenas para novos ingressantes; 

b) Os descontos oferecidos pela FDV não são acumulativos; 

c) Os descontos concedidos serão mantidos para o pagamento das parcelas até a 

data do seu vencimento. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA): 

➢ TESOURARIA: 08:00 às 12:00 e 14:00 às 22:00 horas 

➢ SECRETARIA: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 22:00 horas 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

WhatsApp: (31) 98920-9968 (contato com Nirlei) 

Telefone: (31) 3891-5054 (contato com Vitor, Sidval ou Deocleciano) 


