


 Astronomica surgiu de uma experiencia co-
letiva e artistica dentro da Universidade das 
Crianças. Em busca de novas narrativas nos 
propomos a criar esta história em parceria 
com grupo de Astronomia.

 O processo de criação foi longo e complexo. 
Pensar em narrativa, textos, cenarios, perso-
nagens e desenhar tudo
para contar a historia
demandou bastante
tempo e vamos ver o
processo criativo do
primeiro quadrinho
da UC nas
paginas seguintes.

ola leitor!



a protagonista
Mel, a astronauta

 Quando fomos desenhar
a Mel, pensamos em uma
menina cheia de energia
e com imaginação fertil.

 O primeiro desenho
foi muito complexo para
proposta do quadrinho
e acabamos descartando
e indo para um caminha de
formas mais simples e com cores forte. 



Cometa-Cleta
a nave

O seu veiculo para
a corrida foi
pensado na junção
de uma bicicleta
que usa um
cometa como motor.

Design final



Design final



DR. Felpudo
o rival



Criação das 
paginas



cAPA
PROCESSO



Autoras
Amanda Martins
Sou mineirinha, natural de Belo Horizonte, tenho 24 anos, adoro comer 
inhame e cantarolar por aí. Na época da escola, ciências era a minha 
disciplina favorita e sempre amei olhar para o céu e ficar imaginando 
um montão de coisas. Além disso, sempre gostei de estudar o corpo 
humano, e, por isso, hoje estudo Fisioterapia na UFMG. Participar do 
Projeto Universidade das Crianças me trouxe diversos aprendizados e 
foi nele que encontrei uma maneira divertida de juntar tudo que mais 
gosto de estudar e contribuir para a divulgação científica de forma leve 
e descontraída.

Jocosa Aguiar
Filha da Selma e do Carlos, estudante de Cinema de Animação e Artes 
Digitais. Joco trabalha com desenho desde 2018 e encontrou nos quadri-
nhos uma forma de comunicar sentimentos e ideias para as pessoas a 
sua volta. Graças a Universidade das Crianças, criou interesse pela área 
da educação e discutir temas diversos de forma lúdica e divertida.

Gostaríamos de agradecer a toda a equipe da Universidade das Crianças e ao 
Grupo de Astronomia da UFMG. Acreditamos que a educação muda realida-

des e o conhecimento científico muda o mundo.
Obrigada por ter lido e até a próxima!




