ASSOCIAÇÃO VIÇOSENSE DE ENSINO E PESQUISA LTDA. - AVEP

SEGUNDA GRADUAÇÃO
O portador de diploma que queira se ingressar em qualquer um dos Cursos de
graduação da FDV poderá fazê-lo através de solicitação de vaga, na Secretaria,
mediante preenchimento de formulário próprio, identificando o Curso e a Faculdade
de origem, o Curso de interesse, além de apresentar os documentos abaixo
especificados:
a) Cópia legível da certidão de nascimento ou de casamento
b) Cópia legível da cédula de identidade (RG)
c) Cópia legível do Título de Eleitor e do comprovante da última votação ou
declaração está quite com a Justiça Eleitoral
d) Cópia legível do CPF
e) Cópia legível do Certificado Reservista ou Dispensa do Serviço Militar (para
candidatos do sexo masculino)
f) Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original ou cópia
autenticada em cartório)
g) Duas fotos recentes, em tamanho 3x4
h) Cópia legível do Atestado de Conclusão do Curso ou do Diploma autenticada
em cartório
i) Histórico de graduação original ou cópia autenticada em cartório
j) Cópia legível do Diploma de Graduação autenticado em cartório
k) Cópia legível do comprovante de residência atualizado

OBS: Não será aceita a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como
documento de identidade.
Será concedido, ao portador de diploma, desconto de 50% sobre as mensalidades e
30% de desconto em todas as matrículas, para todos os cursos da FDV.
Para a primeira matrícula o portador de diploma terá descontos especiais, 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%

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)

