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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 2 

 
 

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 as novas matrículas: 
 

 
1. Matrícula: será realizada exclusivamente online, do dia 26/04/2021 ao dia 14/05/2021, pelo 

endereço eletrônico: https://www.e-inscricao.com/curso12demaio/matriculaextensivo2021.  
1.1 Taxa de matrícula: R$ 100,00 (cem reais).  
1.2 Documentação para matrícula:  

a) frente e verso do histórico do Ensino Médio ou declaração da escola onde estuda, comprovando 
que o aluno concluiu pelo menos 2 anos do Ensino Médio na rede pública (1 - alunos do 
IFCE devem estar cursando o último ano em 2021; 2 – alunos de Supletivo do Ensino Médio 
devem apresentar certificado de conclusão na rede pública);  

b) documento de identificação oficial com foto;  
c) CPF.  

2. Resultado da análise da documentação: será divulgado no dia 15/05/2021 no site do Curso 
(www.curso12demaio.ufc.br). Os matriculados que tiverem enviado a documentação incompleta 
(indeferida) devem realizar o envio da documentação correta pelo e-mail: 
inscricoesextensivo2021@gmail.com até o dia 18/05/2021 para deferimento da matrícula.  

3. Vagas remanescentes:  caso sobrem vagas, por desistência de alunos matriculados, a matrícula 
das vagas remanescentes acontecerá pelo endereço eletrônico: https://www.e-
inscricao.com/curso12demaio/matriculaextensivo2021 no dia 12 de junho de 2021 às 09h por 
ordem de finalização da matrícula.   

3.1 O número de vagas remanescentes será divulgado no site do Curso (www.curso12demaio.ufc.br) 
no dia 10 de junho de 2021. 

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 As informações contidas neste edital 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.  

 
 

https://www.e-inscricao.com/curso12demaio/matriculaextensivo2021
mailto:inscricoesextensivo2021@gmail.com
https://www.e-inscricao.com/curso12demaio/matriculaextensivo2021
https://www.e-inscricao.com/curso12demaio/matriculaextensivo2021

