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INGRESSANTES 2022 
INÍCIO DAS MATRÍCULAS: 20/10/2021 

INÍCIO DAS AULAS: 01/02/2022 (PRESENCIAIS) 

A Faculdade de Viçosa (FDV) completa 20 anos e oferece a oportunidade de você 

realizar seu sonho de fazer uma faculdade! Serão oferecidas Bolsas de 60% 

(sessenta por cento) de desconto nas mensalidades e de 40% (quarenta por cento) 

de desconto nas matrículas até a conclusão do Curso. 

O número de bolsas disponíveis por curso está descrito na tabela abaixo: 

CURSO NÚMERO DE BOLSAS 

Administração 20 

Ciências Contábeis 40 

Direito 40 

Educação Física (Bacharelado) 40 

Educação Física (Licenciatura) 40 

Engenharia Ambiental e Sanitária 20 

Engenharia de Produção 20 

Pedagogia 20 

Publicidade e Propaganda 20 

Sistemas de Informação 20 

Observações: 

a) Para obtenção de uma das bolsas acima indicadas, o candidato pode 

apresentar a melhor nota do ENEM de qualquer ano e não ter “zerado” a 

Prova de Redação; 

b) Se o candidato não usar a nota do ENEM, pode fazer o Vestibular Agendado 

(online) (inscrição gratuita), fazendo o agendamento 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 18:00 às 22:00 horas, 

falando com Vitor ou Deocleciano; 

ACESSE O MANUAL DO CANDIDATO DO VESTIBULAR AGENDADO 

https://www.fdvmg.edu.br/uploads/VESTIBULAR/2021-1/Manual_do_candidato(2021-2-2022-1).pdf
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c) As bolsas de estudos serão distribuídas de acordo com a ordem de inscrição 

dos estudantes; 

d) O presente programa é válido apenas para novos ingressantes; 

e) Os descontos oferecidos pela FDV não são acumulativos; 

f) 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) 


