
 

 

 

 

 

CLUBE DE ASTRONOMIA – CASA 2019 

 

Prezados estudantes, 

 

A Coordenação do Clube de Astronomia do Colégio Santo Agostinho, Unidade Contagem, com o 

apoio da Gestão Pedagógica, torna público o presente edital para seleção de estudantes 

interessados em fazer parte do CASA 2019, projeto vinculado ao Programa Segunda Milha do CSA-

CT. 

 

Criado em 2014, o CASA tem como propósito oportunizar aos estudantes do 8º ano do Ensino 

Fundamental à 3ª Série do Ensino Médio uma aproximação consistente da cultura científica e 

tecnológica, familiarizando-os com o modo científico de se produzir e desenvolver conhecimento 

e aplicações da astronomia em diferentes áreas. Desde a sua criação, o CASA vem se constituindo 

em uma experiência sistemática e aprofundada quanto ao modo de conhecer, construir e pensar 

temas da Astronomia — e também da sua aplicação, considerando as complexidades e padrões do 

nosso universo, num formato para além das tradicionais abordagens escolares.  

 

Nesse sentido, visando assegurar que o processo de seleção transcorra dentro do esperado, 

pedimos a sua atenção para as seguintes questões: 

 

1. DOS REQUISITOS 

 

Ser estudante do 8º ano do Ensino Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio do Colégio Santo 

Agostinho, Unidade Contagem. Possuir as condições postas para a realização de trabalhos 

extracurriculares oportunizadas pelo Colégio em geral, tais como iniciativa, disciplina, 

cooperação, persistência e disponibilidade para se dedicar ao projeto sem prejuízo das tarefas 

curriculares do dia a dia e, em particular, ter um bom desempenho escolar especialmente em 

Matemática, História e Ciências – considerando-se que esses traços são fundamentais para o êxito 

dos trabalhos a serem desenvolvidos individual e coletivamente.  

 

 

 



 

2. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

 

A inscrição é feita, individualmente, por meio do preenchimento da ficha de inscrição (ANEXO I) 

que deve ser entregue, no prazo estabelecido, à Lívia Cabral (Assistente de Gestão e Direção), na 

sala da diretoria. 

 

 O período de inscrição para o processo seletivo vai de 01 de abril (segunda-feira) a 05 de 

abril (sexta-feira), até o meio-dia.  

 

A inscrição é de inteira responsabilidade do estudante. Não serão aceitas inscrições 

extemporâneas e/ou processos de entrada que descumpram as regras e requisitos apontados por 

este edital.  

 

3. DA SELEÇÃO 

 

O Processo Seletivo de que trata este edital será realizado a partir dos critérios a seguir: 

 Média global do ano anterior igual ou superior a 75% dos pontos distribuídos; 

 Preenchimento correto das propostas e objetivos descritos na ficha de inscrição; 

 Recomendação do Analista de Série do ano de 2018. 

OBS: O Analista irá ponderar se o estudante tem condições de se comprometer com o 

projeto sem que haja prejuízo as suas atividades curriculares. 

 

4. DAS VAGAS 

 

Serão ofertadas 10 vagas para os novos membros que participarão do Clube de Astronomia durante 

o ano letivo de 2019, podendo este prazo ser estendido de acordo com o interesse do estudante e 

da coordenação do projeto. 

Os novos membros começarão seu ciclo de aprendizagem cursando os módulos de conteúdos 

teóricos e práticos, que serão divididos em atividades de observação, elaboração e execução de 

projetos e preparação para olimpíadas, concomitantemente aos estudos que vêm sendo realizados 

pelos membros que já integram o projeto, ingressados em anos anteriores. 

 

5. DO RESULTADO 

 

Uma vez selecionados, os estudantes classificados com base nos critérios estabelecidos serão 

convocados segundo a ordem de classificação até que sejam ocupadas todas as vagas oferecidas. 



Após a divulgação dos primeiros 10 classificados, poderão ser feitas novas convocações a fim de 

que as vagas remanescentes (abertas por possíveis desistências) sejam preenchidas. 

 

6. COMPROMISSO DOS ESTUDANTES SELECIONADOS 

 

Desenvolver o trabalho integralmente e participar das atividades que envolvem o CASA, assim 

como dos trabalhos de campo previstos e eventos promovidos para a divulgação dos trabalhos 

produzidos.  

 

Frequentar assiduamente os encontros que acontecerão quinzenalmente, às segundas-feiras, 

das 18h30 às 20h30, de acordo com calendário escolar e cronograma previamente divulgado pela 

coordenação do CASA.  

 

Cumprir, rigorosamente, os prazos estabelecidos, entregando à coordenação do projeto as 

produções desenvolvidas periodicamente (o que vale tanto para as produções individuais quanto 

coletivas). 

 

Comunicar aos coordenadores do CASA eventuais imprevistos e inconvenientes que possam 

comprometer a qualidade e o desenvolvimento dos trabalhos, assim como justificar eventuais 

faltas e atrasos.  

 

Atenção: A qualquer momento o estudante-membro do CASA pode se desligar do projeto, de modo 

a resguardar os interesses e prioridades escolares e pessoais e/ou do grupo de astronomia. 

 

7. RESULTADO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O resultado do referido processo seletivo para novos membros do CASA 2019 será divulgado no dia 

08/04, segunda-feira, “Dia Internacional da Astronomia”, no site da escola.  

 

O primeiro encontro do CASA 2019 está previsto para o dia 15/04, segunda-feira, às 18h30. 

 

Angela Nunes Lopes e Ivan Pontelo Canuto 

Coordenadores do CASA 

 

Mauro de Jesus 

Gestor Pedagógico 

 

 



 

 

 

 

 

CLUBE DE ASTRONOMIA – CASA 2019 

 

Qual o seu interesse e/ou sua relação com os temas da Astronomia? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Por que você deve ser selecionado? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Estou ciente e concordo com os termos postos por este edital 

Contagem, ____________de abril de 2019. 

______________________________________________ 
 

Assinatura do estudante 


