REGULAMENTO - ASTROMINAS 2021
1. Sobre o Astrominas
O projeto Astrominas nasceu em 2018 e foi idealizado por mulheres do Instituto de
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG/USP) e outros institutos da área de
exatas. Nosso objetivo é aproximar jovens alunas à universidade, estreitando o contato dessas
com mulheres cientistas - estimulando, assim, a escolha e a manutenção das carreiras de
Ciência e Tecnologia e desconstruindo a ideia de que as ciências exatas não são para meninas.
O projeto é coordenado pela Profa. Dra. Elysandra Figueredo Cypriano, do IAG/USP.

2. Sobre a edição 2021 do Astrominas
A edição de 2021 do Astrominas será realizada exclusivamente em formato online, no período
de 28/06 a 24/07/2021. Todas as atividades serão oferecidas em Língua Portuguesa.
As participantes confirmadas serão distribuídas em grupos de discussão no WhatsApp
liderados pelas “fadas madrinhas” (mentoras), que poderão ser estudantes de graduação,
estudantes de pós-graduação e cientistas. O grupo de mentoras é supervisionado pela
coordenação do projeto.
São requisitos para participação no Astrominas 2021:
● Identificação com o gênero feminino (cis ou trans)
● Ter entre 14 e 17 anos completos até 30/07/2021
● Estar regularmente matriculada em uma escola de Educação Básica.
Adicionalmente, as participantes deverão possuir um dispositivo (celular, tablet, computador)
com conexão à internet para assistir vídeos, participar de grupos de discussão (via WhatsApp)
e enviar as atividades. O dispositivo e a conexão deverão ser providenciados por cada
participante, assim como a instalação dos apps necessários.

3. Sobre o oferecimento de vagas
Serão oferecidas 600 (seiscentas) vagas, distribuídas da seguinte forma:
● 20% das vagas oferecidas nesta edição do Astrominas serão sorteadas somente entre
estudantes de grupos PPI (pretos, pardos e indígenas).
● 60% das vagas oferecidas nesta edição do Astrominas serão sorteadas somente entre
estudantes de escolas públicas (PPI e não-PPI).
● 20% das vagas oferecidas nesta edição do Astrominas serão sorteadas somente entre
estudantes de escolas privadas (PPI e não-PPI).
Obs.: O total de vagas oferecidas poderá ser ampliado até a data do sorteio.
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4. Sobre as inscrições
As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente mediante preenchimento e envio
de formulário online no período de 03/05/2021 (09:00) a 07/06/2021 (23:59).
Serão desconsideradas:
● Inscrições duplicadas;
● Inscrições que não atendam os requisitos de participação
O preenchimento e envio do formulário de inscrição é de responsabilidade da candidata. A
inveracidade de qualquer das informações prestadas, por qualquer motivo que seja, poderá
acarretar na eliminação do processo seletivo.

5. Sobre o sorteio
Se o total de inscrições for superior ao total de vagas oferecidas, será realizado sorteio no dia
11/06/2021, em horário e plataforma a serem informadas no site
https://sites.usp.br/astrominas/
Serão realizados 3 sorteios:
● sorteio de 20% das vagas somente entre inscrições de grupos PPI (pretos, pardos e
indígenas).
● sorteio de 60% das vagas somente entre estudantes de escolas públicas (PPI e
não-PPI).
● sorteio de 20% das vagas somente entre estudantes de escolas privadas (PPI e
não-PPI).
O procedimento de sorteio seguirá as seguintes etapas:
● As inscrições válidas serão separadas em três listas:
○ Todas as inscrições de candidatas pertencentes aos grupos PPI (pretos, pardos
e indígenas).
○ Todas as inscrições de candidatas que estejam matriculadas em escolas da
rede pública brasileira (municipal, estadual ou federal), PPI e não-PPI.
○ Todas as inscrições de candidatas que estejam matriculadas em escolas que
não pertençam à rede pública brasileira, PPI e não-PPI.
● Cada lista será apresentada para sorteio em ordem alfabética.
● Em cada sorteio, será utilizada uma ferramenta digital para a reordenação aleatória da
respectiva lista. Essa reordenação formará a ordem de chamada até o preenchimento
das vagas.
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6. Sobre as convocações e confirmações
Todas as candidatas convocadas deverão realizar a confirmação de vaga por meio de
formulário online que será enviado exclusivamente para o email informado pela candidata na
inscrição. A não-confirmação dentro do prazo informado configura a desistência da vaga.
Em caso de desistência (incluindo-se a não-confirmação), serão convocadas as candidatas
seguintes da lista sorteada, na respectiva categoria de sorteio. Isto é:
● se uma candidata do sorteio de grupos PPI não confirmar sua vaga, será chamada a
próxima candidata da lista “candidatas pertencentes aos grupos PPI”, conforme a
ordem definida no sorteio.
● se uma candidata do sorteio de estudantes de escolas da rede pública brasileira não
confirmar sua vaga, será chamada a próxima candidata da lista “candidatas que
estejam matriculadas em escolas da rede pública brasileira”, conforme a ordem
definida no sorteio.
● se uma candidata do sorteio de estudantes de escolas que não pertençam à rede
pública brasileira não confirmar sua vaga, será chamada a próxima candidata da lista
“candidatas que estejam matriculadas em escolas que não pertençam à rede pública
brasileira”, conforme a ordem definida no sorteio.
Cronograma de chamadas e prazos de confirmação:
●
●
●
●
●
●

1ª Chamada - envio em 11/06 e confirmação até as 23:59 do dia 14/06/2021
2ª Chamada - envio em 16/06 e confirmação até as 23:59 do dia 17/06/2021
3ª Chamada - envio em 18/06 e confirmação até as 23:59 do dia 19/06/2021
4ª Chamada - envio em 21/06 e confirmação até as 23:59 do dia 22/06/2021
5ª Chamada - envio em 23/06 e confirmação até as 11:59 (manhã) do dia 24/06/2021
6ª Chamada - envio em 24/06 e confirmação até as 11:59 (manhã) do dia 25/06/2021

A 1ª chamada terá a convocação referente a todas as vagas oferecidas na edição de 2021 do
projeto Astrominas. As convocações subsequentes serão realizadas de acordo com a
disponibilidade de vagas (desistências, incluindo-se as não-confirmações).
A candidata é responsável por verificar se está entre as convocadas, consultando a lista que
será disponibilizada no site https://sites.usp.br/astrominas/
Todas as candidatas sorteadas serão comunicadas exclusivamente por email. É de
responsabilidade da candidata informar no formulário de inscrição um endereço de email
válido e ao qual ela tem acesso e acompanhar o recebimento de mensagens nas datas
informadas no cronograma abaixo, consultando sempre a pasta de spam.
Caso uma candidata seja sorteada e não encontre o email de confirmação, deverá entrar em
contato exclusivamente pelo email eventosiag@usp.br durante o respectivo período de
confirmação.
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A confirmação da vaga exige que a participante informe um número válido de celular (com
DDD) para inclusão em grupo de WhatsApp.

7. Sobre as atividades
Após a confirmação da vaga, a participante será incluída em um grupo de discussão no
WhatsApp liderado por uma mentora (“fadas madrinhas”). Todas as participantes deverão
enviar um vídeo de apresentação em seu respectivo grupo, apenas quando solicitado pela
mentora, e até o dia 27/06/2021.
Cada participante deverá reservar de 3 a 4 horas diárias para se dedicar às atividades, que
poderão ser executadas de forma assíncrona (no horário que a participante tiver disponível).
Algumas atividades, como rodas de conversas, serão transmitidas ao vivo mas continuarão
disponíveis para acesso em horários alternativos.
Participantes deverão se comportar de maneira respeitosa, harmoniosa com cordialidade e
ética com suas colegas Astrominas e com sua fada madrinha ao longo de todo o período do
projeto. Não são permitidos atos de discriminação, seja em razão de raça, cor, credo, idade, ou
deficiência física. Caso uma participante se sinta desconfortável com alguma atitude, é
encorajada a levar a questão para sua fada madrinha ou para a coordenação do Astrominas.

8. Sobre o certificado
Será emitido certificado digital para as participantes que participarem de todas as atividades
obrigatórias. O acompanhamento da participação será realizado pela sua respectiva fada
madrinha. A carga horária total será de 60 horas.
O certificado tem prazo de emissão de 30 dias após o encerramento das atividades.
As instruções para acesso ao certificado serão enviadas por email para a conta informada pela
participante.

4

