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Passo 1: Abra o site da instituição www.fdvmg.edu.br, em seguida desça a página e clique no 

canto inferior esquerdo dentro de Links Rápidos no Painel do Estudante. 

 

Passo 2: Em seguida, clique no espaço escrito Matrícula e digite a matrícula 0XXXX. E depois 

digite no campo Senha os 6 primeiros números do seu CPF (XXXXXX) e clique em OK. 

 

Passo 3: Em seguida, vá no menu do portal dentro da área escrita estudante e clique em 

disciplinas matriculadas, nessa opção você poderá ver todas disciplinas matriculadas no 

período atual. 

 

http://www.fdvmg.edu.br/


 

ASSOCIAÇÃO VIÇOSENSE DE ENSINO E PESQUISA LTDA. - AVEP 

 
Painel do Estudante 

 
Passo 4: Em seguida, ainda dentro da opção disciplinas matriculadas, o estudante poderá 

imprimir o comprovante de matricula no link (Imprimir Comprovante) no canto superior 

esquerdo. E também poderá imprimir o horário das aulas no link (Imprimir Horário de Aula) 

no canto superior direito (caso os links não abram procure dentro de seu navegador a opção 

de habilitar ou permitir popups). 

 

Passo 5: Em seguida, para acompanhar notas de avaliações e trabalhos clique no link 

Avaliações, ainda dentro desse link o aluno terá acesso ao nome do professor da disciplina e 

também seu e-mail de contato e também poderá ver quantas faltas tem na disciplina.   
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Passo 6: Em seguida, vá no menu do portal dentro da área escrita estudante e clique em 

Histórico de disciplinas, você poderá acompanhar os resultados de todas disciplinas cursadas. 

 

Passo 7: Em seguida, vá no menu do portal dentro da área escrita estudante e clique em 

Atualização de cadastro, você poderá alterar dados cadastrais (endereço, telefone e e-mail) e 

para concretizar as alterações clique no final em Salvar. 

 

Passo 8: Em seguida, para verificar os livros disponíveis na biblioteca, vá no menu do portal 

dentro da área escrita Biblioteca e clique em Consulta por Disciplinas, depois escolha qual 

disciplina deseja procurar livros disponíveis e clique em consultar, assim irá aparecer todos 

livros disponíveis da disciplina selecionada. 

 


