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Cada vez mais o mundo precisa de pessoas qualificadas. Estude sempre! 

Para participar do PROGRAMA FDV COM VOCÊ: 

Enviar e-mail para fdvcomvoce@fdvmg.edu.br até 31/07/2020, 

informando: 

 Curso de interesse na FDV; 

 Foto da Carteira de Identidade (Frente e verso); 

 Comprovante de Desempenho no ENEM; 

 Número de telefone / WhatsApp. 

PROGRAMA FDV COM VOCÊ 

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, em caráter excepcional e 

válido apenas para as matrículas no segundo semestre de 2020, o 

PROGRAMA FDV COM VOCÊ, que visa oferecer 190 bolsas de estudos 

de até 70%, neste segundo semestre de 2020, para todos os cursos de 

graduação oferecidos na Instituição. 

As bolsas de estudo do PROGRAMA FDV COM VOCÊ incidem em 

todas as parcelas de cada semestre e valem até a conclusão do curso. 

O candidato precisa ter feito o ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio) em pelo menos um dos anos de 2017, 2018 ou 2019 e 

não ter zerado a nota de Redação. 

Os descontos oferecidos pela FDV não são acumulativos. 

São os seguintes os critérios para obtenção dessas bolsas: 

• As inscrições no período de 17 a 31/07/2020 serão destinadas 

exclusivamente a novos estudantes; 

• A classificação dos candidatos em cada curso e em relação às 

vagas ofertadas é feita pelas médias dos resultados do ENEM, 

de acordo com o Quadro 1. 
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Quadro 1. Valores das Bolsas Descontos por faixa de 

pontuação (P) no ENEM 

FAIXA DE PONTUAÇÃO (P) NO ENEM BOLSA DESCONTO 

450 ≤ P < 550 40% 

550 ≤ P < 600 50% 

600 ≤ P < 650 60% 

P ≥ 650 70% 

 

• Ocorrendo empate entre candidatos no curso de interesse, o 

desempate é feito com a nota da Redação. 

• Persistindo o empate, o critério de desempate é feito pela 

nota obtida na área do conhecimento do ENEM relacionada ao 

curso escolhido na FDV, de acordo com o Quadro 2. 

Quadro 2. Cursos da FDV e Áreas de Conhecimento das Provas do ENEM 

CURSOS DA FDV 
PROVAS DO ENEM 

1ª OPÇÃO 2ª OPÇÃO 

Administração Ciências Humanas Matemática 

Direito Linguagens e Códigos Ciências Humanas 

Educação Física Linguagens e Códigos Ciências da Natureza 

Engenharia Ambiental e Sanitária Matemática Ciências da Natureza 

Engenharia de Produção Matemática Ciências da Natureza 

Pedagogia Linguagens e Códigos Ciências Humanas 

Publicidade e Propaganda Linguagens e Códigos Ciências Humanas 

Sistemas de Informação Matemática Ciências da Natureza 

• O número de bolsas e descontos concedidos por curso da 

FDV estão apresentados no Quadro 3, a seguir. 

Quadro 3. Número de bolsas e descontos no PROGRAMA FDV COM VOCÊ. 

CURSOS DA FDV 
DESCONTOS/NÚMEROS DE BOLSAS 

70% 60% 50% 40% 

Administração 4 8 6 5 

Direito 6 10 9 8 

Educação Física 6 9 8 5 

Engenharia Ambiental e Sanitária 4 6 6 6 

Engenharia de Produção 4 6 6 6 

Pedagogia 4 7 6 5 

Publicidade e Propaganda 4 6 6 6 

Sistemas de Informação 4 6 4 4 
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• Após classificação dos candidatos em relação aos números de 

bolsas indicadas por curso no Quadro 3, se ocorrer de uma 

bolsa de maior desconto não ser preenchida, o candidato 

melhor classificado com o desconto anterior será elevado ao 

desconto imediatamente superior. 

 

Os candidatos a uma bolsa do PROGRAMA FDV COM VOCÊ devem, até 

31/07/2020, enviar um e-mail para fdvcomvoce@fdvmg.edu.br, 

informando: 

 Curso de interesse (Administração, Direito, Educação Física, 

Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Produção, 

Pedagogia, Publicidade e Propaganda ou Sistemas de 

Informação); 

 Foto da Carteira de Identidade (Frente e verso); 

 Comprovante de Desempenho no ENEM; 

 Número de telefone / WhatsApp. 

• O candidato selecionado para uma bolsa do PROGRAMA FDV 

COM VOCÊ receberá o resultado, por e-mail, até o dia 3 de 

agosto de 2020. 

• O candidato selecionado terá até o dia 7 de agosto de 2020 

para realizar o processo de matrícula. 

• Se o prazo do parágrafo anterior não for atendido, a referida 

bolsa de estudo será disponibilizada ao próximo candidato 

selecionado, que terá prazo até o dia 30 de julho de 2020 para 

efetivar sua matrícula. 
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Para efetivar sua matrícula, o candidato selecionado deve: 

 Quitar o boleto de matrícula, a ser enviado por e-mail pela 

Tesouraria da FDV; 

 Enviar cópia, por e-mail, do Histórico Escolar ou do Certificado 

de Conclusão do Ensino Médio ou, ainda, de Declaração de 

Conclusão do Ensino Médio; 

 Assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 

respondendo, por e-mail, CONCORDO COM OS TERMOS; 

 Caso o estudante seja menor de idade, este contrato deverá ser 

“assinado” pelos pais ou responsável; 

 Os demais documentos e a assinatura do Contrato de Prestação 

de Serviços Educacionais, serão solicitados assim que as aulas 

presenciais retornarem. 

• As aulas dos cursos da FDV no segundo semestre terão início 

no dia 3 de agosto de 2020. 

Mais informações: 

(31) 3891.5054 (Vitor ou Sidval) 

(31) 98895.7665 (WhatsApp: Érica ou Marcilene). 


