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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. 

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 permanência das alunas mães nos cursos de pós-graduação, bem como a conclusão 
dos cursos, é uma das ações fundamentais para que o efeito tesoura (que demonstra que a 
proporção de mulheres na ciência vai caindo com a progressão da carreira) comece a ser 
combatido. Neste contexto, agravado pela pandemia de COVID-19, o programa AMANHÃ do 
Movimento Parent in Science surge como apoio para as alunas mães em fase final dos cursos de 
pós-graduação, através do auxílio financeiro estabelecido pelo programa.    

 

2. OBJETIVO DO PROGRAMA 

 O programa tem como principal objetivo garantir a obtenção dos títulos de mestra ou doutora 
pelas alunas mães que estão nos últimos meses dos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu. 

 

3. O AUXÍLIO FINANCEIRO 

 Será utilizada a modalidade de auxílio-dependente. Esta modalidade de auxílio visa 
complementar a renda de alunas mães, regularmente matriculadas em cursos de mestrado e 
doutorado no Brasil, que não sejam bolsistas. Esta complementação tem por objetivo permitir a 
conclusão do curso por parte da aluna, através da melhora de condições de sustento do(s) filho(s). 
O valor fica estipulado entre R$ 400,00 e R$ 800,00 mensais, independente do número de filhos, 
por até nove meses (de abril a dezembro de 2021). O valor exato do auxílio, bem como o número 
de alunas atendidas, dependerá do montante arrecadado durante a campanha de arrecadação de 
fundos e será divulgado após o encerramento da mesma.  

 

4. CRONOGRAMA DO PROGRAMA 

Lançamento do Programa: 22/01/2021 

Período para arrecadação dos fundos: 22/01 a 28/02/2021 

Divulgação do valor arrecadado e do valor final do auxílio: 01/03/2021 

Candidaturas: 01 a 19/02/2021 

Seleção: 22/02 a 19/03/2021 

Divulgação dos resultados: 22/03/2021 

Início do pagamento do auxílio: abril de 2021 

 

5. CRITÉRIOS PARA CANDIDATURA 

 Critérios para candidatura ao auxílio-dependente do programa Amanhã: 

• Ser estudante regularmente matriculada em um Programa de Pós-graduação Stricto Sensu 
brasileiro em fase final de curso (defesa prevista entre 01/07 e 31/12/2021), considerando o prazo 
regulamentar e levando em conta as prorrogações formalmente concedidas pelos programas de 
Pós-graduação em virtude de licenças e/ou da pandemia de COVID-19. 

• Não ser bolsista. 
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• Ser mãe adotiva ou biológica de criança de até 12 anos de idade. 

 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 
01/02/2021 pelo link: https://forms.gle/52V96k8LoP92s7hE8 ou através do link constante em nosso 
site, http://www.parentinscience.com/amanha 

 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 Programa de Pós-graduação Stricto Sensu brasileiro, indicando 
a data prevista de defesa; 
• Certidão de nascimento ou adoção do(s) filho(s). 
 
 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 sócio-econômica (renda familiar); 
• Número de dependentes; 
• Meses para conclusão do curso (será dada prioridade para alunas mais próximas da conclusão 
do curso); 
• 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. 

 

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Os resultados serão divulgados no dia 22/03/2021 através de e-mail enviado a todas as 
candidatas, selecionadas ou não. Ao resultado divulgado pela coordenação do Parent in Science não 
cabe recurso. 

 

9. PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS 

 O pagamento do auxílio se dará mensalmente, através de depósito em conta bancária de 
titularidade da candidata selecionada. O pagamento iniciará em abril de 2021 e poderá durar até 
nove meses (de abril a dezembro de 2021).  O número de parcelas será calculado de acordo com a 
data prevista para defesa que constará no comprovante de matrícula que deverá ser enviado no 
momento da candidatura. Caso a defesa ocorra antes deste prazo, a aluna contemplada deverá 

https://forms.gle/52V96k8LoP92s7hE8
http://www.parentinscience.com/amanha
mailto:amanha.parentinscience@gmail.com
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enviar a ata da defesa da tese ou dissertação assim que esta ocorrer. Se a defesa ocorrer depois do 
dia 15 de cada mês, o pagamento do mês seguinte estará garantido, desde que esteja dentro do 
prazo de pagamento estipulado originalmente. A prorrogação do prazo de pagamento (ou seja, o 
aumento no número de parcelas) se dará mediante justificativa da aluna e disponibilidade de 
fundos no programa. Não há garantia de pagamentos para além do prazo previsto na divulgação do 
resultado e constante no termo de aceite.  
 

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. 
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