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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N°1 

  

  

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE NOVOS ALUNOS EXTENSIVO – ANO 

LETIVO DE 2021.  
  

  

A Coordenação do Curso Pré-Vestibular XII de Maio retifica o Edital do Processo Seletivo do Extensivo 

2021, de 12/12/2020, conforme abaixo discriminado:  
  

Para os candidatos que se inscreveram no processo seletivo até o dia 24/04/2021:   
  

1. Matrícula: os inscritos no processo seletivo do Extensivo devem realizar a confirmação da matricula 

entre os dias 26/04/2021 e 14/05/2021 pelo endereço eletrônico: 

https://www.einscricao.com/curso12demaio/matriculainscritosextensivo2021. Os candidatos que 

enviaram a documentação incompleta na inscrição, devem realizar o upload da documentação 

correta no ato da confirmação da matrícula.   

1.1 Taxa de confirmação da matrícula: R$ 62,00 (sessenta e dois reais) complementares aos 

R$38,00 já pagos no ato da inscrição, totalizando R$100 (cem reais).   
 

2. Reembolso: os inscritos no processo seletivo do Extensivo 2021 que não desejam se matricular, 

em virtude do cancelamento da prova de seleção, podem solicitar o reembolso da taxa de inscrição 

(R$38,00) pelo e-mail inscricoesextensivo2021@gmail.com até o dia 21/05/2021.  

2.1 Caso tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição no cartão de crédito: receberá o     

reembolso automaticamente na fatura.   

2.2 Caso tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição no boleto ou no cartão de débito:  

receberá o reembolso presencialmente na sede do Curso em dia e horário agendado pelo e-mail 

inscricoesextensivo2021@gmail.com.   

 

3. Resultado da análise da documentação: 

http://www.curso12demaio.ufc.br/portal/dados/selecoes/alunos/extensivo/2021/AN%C3%81LISE%20

DOCUMENTA%C3%87%C3%83O%20INSCRITOS.pdf  
 

4. Aulas: início no dia 21/05/2021 e funcionarão de maneira remota. Na ocasião do aulão inaugural 

(dia 21/05/2021), haverá explicações acerca das normas de funcionamento do Curso, explanação 

sobre o material didático e leitura do manual do aluno.   
 

5. Das disposições finais:   

5.1 Enfatiza-se que, as informações contidas no edital original podem sofrer alterações e 

acréscimos devido às orientações deliberadas pelo Comitê de Enfrentamento à COVID-

19 da Universidade Federal do Ceará, portanto os candidatos devem acompanhar as 

atualizações na publicação original do processo seletivo no site do Curso Pré-Vestibular 

XII de Maio.   

5.2  As ocorrências não previstas neste edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão 

resolvidos pela Coordenação do Curso.   
  

  

Maiores informações através dos telefones (85) 3082-5202 / (85) 98633-7473.  

www.curso12demaio.ufc.br  
  

  

  

Fortaleza, 26 de abril de 2021.  

A Coordenação.    
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