
 
 

 
Curso Pré-Vestibular XII de Maio 

O Cursinho da Faculdade de Medicina da UFC 
 
 

EDITAL PROCESSO SELETIVO DE NOVOS ALUNOS – ANO LETIVO DE 2014 
 

     Número de vagas: 80 (oitenta vagas). 
Período e local de inscrições: de 14/04/2014 a 30/05/2014 das 18h30 às 21h na sede do Curso (Rua 

Alexandre Baraúna s/n – atrás do Hospital das Clínicas, próximo ao HEMOCE) .  
Documentação para inscrição: Histórico do Ensino Médio ou declaração da escola onde estuda; 

original do documento de identidade (RG); 01 (uma) foto 3x4; e taxa de inscrição no valor de R$30,00 
(trinta reais). 

Critérios para participar da seleção: 1 – Pelo menos dois anos do Ensino Médio em escolas da rede 
pública ou; 2 – Supletivo do Ensino Médio em rede pública. 

Prova de seleção: será realizada no dia 01/06/2014 das 09h às 12h e constará de 40 questões (a, b, c, 
d), sobre os temas a seguir. LINGUA PORTUGUESA: Ortografia, Morfologia, Sintaxe, Figuras de 
Linguagem, Interpretação de Texto. HISTÓRIA DO BRASIL: Da Era Vargas aos dias de hoje. 
GEOGRAFIA: Domínios Morfoclimáticos Brasileiros, Noções de Demografia, Aspectos Gerais da 
População Brasileira, Aspectos gerais da População Mundial, Globalização. BIOLOGIA: Organelas 
Citoplasmáticas, Relações ecológicas, Evolução, Vírus. MATEMÁTICA: Porcentagem, Proporção, 
Progressão Aritmética, Trigonometria, Geometria Plana. FÍSICA: Movimento Uniforme, Movimento 
Uniformemente Variado, Leis de Newton, Energia (Cinética, Potencial e Mecânica). QUÍMICA: Funções 
Inorgânicas, Fases de Agregação e Mudanças de Fases das Substâncias, Misturas e Separação de 
Misturas,  propriedades da Tabela Periódica. 

Obs.: Não haverá tolerância para atrasos no dia da prova, em nenhuma hipótese. 
Local de Prova: Para fazer a prova de seleção do Curso XII de Maio é necessário que o aluno verifique 

seu local de prova no site www.curso12demaio.ufc.br e imprima-o, a partir de 28/05/2014. OBS: O aluno 
deverá apresentar no dia da seleção seu local de prova impresso. 

Resultado: a relação com os nomes dos 80 candidatos que obtiverem o maior número de questões será 
divulgada no dia 02/06/2014, na sede e no site do Curso. 

Matrícula dos aprovados: os candidatos classificados serão matriculados na sede do Curso nos dias 
03/06/2014 e 04/06/2014 às 19h. Os classificáveis serão chamados por ordem de classificação no dia 
05/06/2014 às 19h, até preencher as 80 vagas oferecidas. Os candidatos, no ato da matrícula, deverão 
trazer original e fotocópia do histórico do Ensino Médio; original e fotocópia do RG; original e fotocópia do 
CPF; 01 (uma) foto 3x4; e a taxa de matrícula de R$72,00, que valerá pela mensalidade do mês de junho. 

Critérios de desempate: Em caso de empate, serão usados como critérios de desempate: 1. Maior 
número de questões de português; 2. Maior idade. 

Demais candidatos: estarão automaticamente como classificáveis por ordem de classificação no 
processo seletivo e serão chamados durante todo o ano letivo à medida que os alunos forem desistindo ou 
sendo excluídos do Curso. Não será permitido, durante o ano, o ingresso de qualquer aluno que não tenha 
participado do teste de seleção. 

Início das aulas: ocorrerá em 09/06/2014, com aula inaugural em local a ser divulgado no dia da 
matrícula. Na ocasião, haverá explicações acerca das normas de funcionamento do curso, explanação 
sobre o material didático do curso e entrega aos novos alunos de seus crachás e manuais.  

Maiores informações através dos telefones 3082-5202/8633-7473 ou na sede do Curso. 
Site: www.curso12demaio.ufc.br 

Fortaleza, 12 de março de 2014. 
A Coordenação. 

 
 

 
 

http://www.curso12demaio.ufc.br/

