ASSOCIAÇÃO VIÇOSENSE DE ENSINO E PESQUISA LTDA. - AVEP

INGRESSANTES 2022/2
VIA VESTIBULAR AGENDADO
INÍCIO DAS MATRÍCULAS: 23/05/2022
INÍCIO DAS AULAS: 01/08/2022
Uma das formas de ingresso na Faculdade de Viçosa (FDV) é através do Vestibular
Agendado.
O candidato marcará o Vestibular Agendado, através do WhatsApp, pelo número
(31) 98920-9968, de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00 horas, falando com Nirlei, ou
pelo telefone (31) 3891-5054, de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 22:00 horas, falando com
Vitor, Sidval ou Deocleciano.
O agendamento deverá ser feito com, no mínimo, 1 (um) dia de antecedência e o
candidato deverá informar: Nome Completo, Telefone, E-mail, Curso Pretendido e
CPF.
Serão oferecidas Bolsas de até 50% (cinquenta por cento) de desconto nas
mensalidades e de 30% (trinta por cento) de desconto nas matrículas, até a conclusão
do Curso.
Observações:
a) O valor de taxa de inscrição do Vestibular Agendado é R$ 20,00 (vinte reais),
que pode ser pago na Tesouraria da FDV ou através de PIX com a chave:
03372571000145 (CNPJ). O candidato precisa enviar o comprovante de
pagamento para o e-mail tesouraria@fdvmg.edu.br, com a identificação do
nome do candidato.
b) As provas do Vestibular Agendado serão realizadas presencialmente, na sede
da FDV, toda sexta-feira, a partir do 27/05/2022, de 19:30 às 21:30 horas.
c) O resultado do Vestibular agendado será comunicado pela FDV diretamente ao
candidato por Telefone ou E-mail informados no momento da inscrição
(agendamento), em até 2 dias úteis após da realização da prova.
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d) O desconto nas mensalidades levará em consideração a nota do vestibular, de
acordo com a tabela abaixo, considerando o total de 100 (cem) pontos:
NOTA DO VESTIBULAR
40 < nota ≤ 45
45 < nota ≤ 50
50 < nota ≤ 55
nota > 55

DESCONTOS NAS MENSALIDADES
35%
40%
45%
50%

e) Documentação necessária para a matrícula:
 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.
f)

O candidato ingressante terá desconto na primeira matrícula de acordo com o
cronograma abaixo:
MATRÍCULA FEITA
Até 15/06/2022 (Quarta-feira)
Até 30/06/2022 (Quinta-feira)
Até 14/07/2022 (Quinta-feira)
Até 28/07/2022 (Quinta-feira)
A partir de 29/07/2022 (Sexta-feira)

DESCONTO NA 1a MATRÍCULA
60%
50%
40%
35%
30%

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O MANUAL DO CANDIDATO
g) O presente programa é válido apenas para novos ingressantes;
h) Os descontos oferecidos pela FDV não são acumulativos;
i)

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)

