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CARTILHA DE CANDIDATURA DO PROGRAMA AMANHÃ - PARENT IN SCIENCE 
 

 
Estamos felizes com seu interesse em participar do Programa AMANHÃ! 

Esta cartilha tem o objetivo de estabelecer as regras para candidatura ao programa em 2022. 

Solicitamos que a cartilha seja lida em sua íntegra e mediante qualquer dúvida você contate a 

coordenação do Movimento Parent in Science através do e-mail 

amanha.parentinscience@gmail.com 

 

 

   

mailto:amanha.parentinscience@gmail.com
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CARTILHA DE CANDIDATURA DO PROGRAMA AMANHÃ - PARENT IN SCIENCE 

 

1. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA 

 Garantir a inserção das alunas mães no universo científico, bem como a sua permanência e 
conclusão dos cursos de graduação, é uma das ações fundamentais para que a sub-representação 
das mulheres na ciência comece a ser combatida. Neste contexto, o programa AMANHÃ do 
Movimento Parent in Science surge como apoio para as alunas mães na graduação, através da 
concessão de bolsas de iniciação científica.    

 

2. OBJETIVO DO PROGRAMA 

 O programa Amanhã, através da disponibilização das bolsas de iniciação científica, tem como 
objetivo, além da inserção das alunas mães no meio científico, a promoção da permanência destas 
estudantes nos cursos e o estímulo à conclusão do ensino superior. 

 

3. AS BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 As bolsas serão concedidas para alunas mães, regularmente matriculadas em cursos de 
graduação no Brasil, que estejam realizando estágios de iniciação científica voluntários. O valor das 
bolsas fica estipulado em R$ 650,00 mensais, por até doze meses.  

 

4. CRONOGRAMA DO PROGRAMA 

Lançamento do Programa: 23/04/2022 

Período para arrecadação dos fundos: 23/04 a 31/05/2022 

Candidaturas: 16 a 31/05/2022 

Seleção: 01/06 a 22/07/2022 

Divulgação dos resultados: 25/07/2022 

Implementação das bolsas: agosto de 2022 

 

5. CRITÉRIOS PARA CANDIDATURA 

 Critérios para candidatura ao programa Amanhã: 

• Ser mãe 

• Ser estudante regularmente matriculada em um curso de graduação em instituição brasileira   

• Estar realizando estágio de iniciação científica voluntária (sem remuneração) com previsão de 
continuidade das atividades no segundo semestre de 2022 e no primeiro semestre de 2023. 

 A candidatura será feita por formulário online, onde as candidatas deverão apresentar as 
informações relevantes para o processo seletivo. O formulário pode ser acessado a partir do dia 
16/05/2022 pelo link: https://forms.gle/rFoEBFXUdbYA6pDR9 ou através do link constante em 
nosso site, http://www.parentinscience.com/amanha 

https://forms.gle/rFoEBFXUdbYA6pDR9
http://www.parentinscience.com/amanha
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 A identificação de informações não verdadeiras no formulário de inscrição implicará na 
desclassificação da candidata do programa, bem como seu impedimento de participar em 
qualquer outro programa ou ação do Movimento Parent in Science. 

 

6. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

 Toda documentação comprobatória deverá ser enviada para o e-mail 
amanha.parentinscience@gmail.com  após o preenchimento do formulário online de candidatura. 

Os documentos obrigatórios são: 

• Comprovante de identidade (RG e CPF); 
• Comprovante de matrícula em curso de graduação em instituição brasileira. 
• Certidão de nascimento ou adoção do(s) filho(s). 
• Declaração do(a) orientador(a) do estágio de iniciação científica voluntária, informando a data 
de início e previsão de término do estágio e resumo do projeto em desenvolvimento (modelo em 
anexo) 
• Comprovante de condição de filho PCD, se aplicável 
• Declaração de raça, se aplicável (modelo em anexo) 
 
 O Movimento Parent in Science se reserva o direito de, a qualquer momento, solicitar 
documentação complementar para confirmação das informações fornecidas por parte da candidata 
no formulário de candidatura ao programa Amanhã. A impossibilidade de comprovação das 
informações contidas no formulário de candidatura implicará na desclassificação da candidata. 
 

7. PROCESSO SELETIVO 

 Critérios para a classificação das candidatas 

• Situação socioeconômica (renda familiar); 
• Número de dependentes; 
• Engajamento prévio em ações, projetos, atividades, coletivos ou grupos com foco no aumento 
da inclusão e diversidade nos espaços acadêmicos; 
• Será dada prioridade para alunas negras (pretas ou pardas) e indígenas, mães solo e mães de 
filhos com deficiência. 

 

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Os resultados serão divulgados no dia 23/07/2022 através de e-mail enviado a todas as 
candidatas selecionadas e através do nosso site. Ao resultado divulgado pela coordenação do 
Parent in Science não cabe recurso. 

 

9. PAGAMENTO DAS BOLSAS 

 O pagamento das bolsas se dará mensalmente, através de depósito em conta bancária de 
titularidade da candidata selecionada. O pagamento iniciará em agosto de 2022 e poderá durar até 
doze meses (mediante continuação do vínculo no estágio de iniciação científica). Não há 
possibilidade de prorrogação ou renovação da bolsa para além do prazo de julho de 2023.  
 

mailto:amanha.parentinscience@gmail.com
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10. QUESTÕES NÃO PREVISTAS NESTA CARTILHA 

 Questões adicionais que não estejam contempladas nesta cartilha serão discutidas pela 
coordenação do Movimento para que as devidas providências sejam tomadas. Em caso de dúvidas, 
escreva para amanha.parentinscience@gmail.com. 

 

 
 
 
  

mailto:amanha.parentinscience@gmail.com
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Anexo I 
 
 

Declaração de estágio de iniciação científica voluntário 
 
 
 
Declaro, para os devidos fins, que a aluna _______________________________________________ 

realiza estágio de iniciação científica voluntário (sem remuneração) sob minha orientação. 

 

O estágio teve início em ___/___/______ e tem previsão de término em ___/___/______. 

 

 

 

O projeto em desenvolvimento intitula-se _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Resumo do projeto (até 150 palavras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________ 

Nome completo do(a) orientador(a) 

Instituição 

E-mail 
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Anexo II 

 

AUTODECLARAÇÃO DE COR/RAÇA 

 

 Eu,_______________________________________________________________, abaixo assinada, 

de nacionalidade_________________________, nascida em ____/____/______, no munícipio 

de____________________________, estado____________________________________________, 

filha de _____________________________________________________________________ e 

de_____________________________________________________________, estado 

civil_________________________, residente e domiciliada 

à________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ CEP _____________________, 

portadora da cédula de identidade nº_______________________, CPF nº____________________ 

declaro, sob as penas da lei que sou (inserir cor/raça, de acordo com critérios do IBGE)__________. 

Estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeita às sanções prescritas no Código 

Penal e às demais cominações legais aplicáveis.  

 

 

______________________, ________ de ______________________ de_________  

(Local, data) 

 

 

 

 _______________________________________________ 

 Assinatura da declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


