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TRANSFERÊNCIA 

O estudante de outra instituição, que queira se transferir para um dos cursos da Faculdade de 

Viçosa (FDV), deverá comparecer à Secretaria Acadêmica da Faculdade com os seguintes 

documentos: 

a) Cópia legível da certidão de nascimento ou de casamento 

b) Cópia 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) Cópia legível do Título de Eleitor e do comprovante da última votação ou declaração 

está quite com a Justiça Eleitoral 

e) Cópia legível do CPF 

f) Cópia legível do Certificado Reservista ou Dispensa do Serviço Militar (para candidatos 

do sexo masculino) 

g) Duas fotos recentes, em tamanho 3x4 

h) Cópia legível do comprovante de residência atualizado 

i) Histórico da Graduação original ou cópia autenticada em cartório 

j) Programas analíticos das disciplinas cursadas (para alunos que irão solicitar possíveis 

aproveitamentos de disciplinas) 

OBS: 

1) Não será aceito a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como documento de 

identidade. 

2) Fica dispensada a apresentação militar ao requerente que possuir mais de 45 (quarenta 

e cinco anos de idade), conforme art.74 da Lei nº 4.375/64 de 17 de Agosto de 1964 (Lei 

do Serviço Militar). 

3) Encaminhar os documentos para o e-mail: secretaria@fdvmg.edu.br 

O estudante que optar por transferir-se para FDV tem isenção da primeira matrícula e 

desconto de 50% nas mensalidades de todos os cursos. 

Mais informações: 

Ligue para: (31) 3891-5054, comunicar-se com Vitor ou Sidval 

E-mail: secretaria@fdvmg.edu.br, aos cuidados de Vitor ou Sidval 

tesouraria@fdvmg.edu.br, aos cuidados de Érica ou Nirlei 

WhatsApp: +55 31 98920-9968, comunicar-se com Érica ou Nirlei 
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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 

Desconto de 40% na primeira matrícula até 29/01/2021: Portador de diploma tem desconto de 

50% sobre as mensalidades na FDV para todos os cursos. 

Mais informações: 

Ligue para: (31) 3891-5054, comunicar-se com Vitor ou Sidval 

E-mail: secretaria@fdvmg.edu.br, aos cuidados de Vitor ou Sidval 

tesouraria@fdvmg.edu.br, aos cuidados de Érica ou Nirlei 

WhatsApp: +55 31 98920-9968, comunicar-se com Érica ou Nirlei 


