
 
CADASTRO DE PARCEIROS E PATROCINADORES 

III Concurso Nacional de Astrofotografias  
 
O principal objetivo do Concurso Nacional de Astrofotografias é a divulgação científica, que ocorre por meio da 

divulgação dos trabalhos participantes, bem como por meio de projetos criados a partir do concurso, como 
exposições e mostras. Visa a valorização da ciência e do interesse científico dos participantes e busca 

despertar cada vez mais o interesse pela astronomia dos brasileiros. 

.............................................................................................................................................................. 
 
Por se tratar de um programa realizado por um Blog, sem fins lucrativos, o Concurso Nacional de 
Astrofotografias conta com a colaboração de parceiros e patrocinadores todos os anos, são estes 
colaboradores que permitem a realização de cada edição do concurso.  
 

1- Dos parceiros: categoria aberta para sites, blogs e páginas, voltadas ou não para a área 
científica. A colaboração dos parceiros se dá através da divulgação das etapas do 
Concurso nos seus respectivos sites, blogs ou páginas. O logo de todos os parceiros 
cadastrados, bem como o link do site, blog ou página é divulgado no site oficial do 
Concurso Nacional de Astrofotografias. O logo também é divulgado no certificado de 
participação e em eventuais mostras e exposições. 

 
2- Dos patrocinadores: categoria aberta para pessoas e empresas que desejam colaborar 

com prêmios, que serão posteriormente distribuídos entre os participantes que mais se 
destacaram (de acordo com os itens do regulamento oficial).  
Esta categoria está aberta também para ajuda financeira (o valor do patrocínio é livre).  
O logo de todos os patrocinadores cadastrados será divulgado no site oficial do Concurso 
Nacional de Astrofotografias junto com o link para acesso do site do patrocinador, exibido 
nos certificados de participação, eventuais mostras, exposições e materiais impressos, 
além de contar com divulgação (podendo ser dos produtos que a empresa vende, ou o que 
o patrocinador desejar) nas redes sociais do concurso. Os patrocinadores recebem 
também certificados do concurso.  

 
O cadastro de parceiros e patrocinadores está aberto até o dia 16/04/2015. Para se cadastrar 
basta acessar: 
https://docs.google.com/forms/d/10YJVlu8JpKGrJYhsTzpx0gKUGuadyNHPFPJ3CIR3q3A/viewfor
m?usp=send_form 

https://docs.google.com/forms/d/10YJVlu8JpKGrJYhsTzpx0gKUGuadyNHPFPJ3CIR3q3A/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/10YJVlu8JpKGrJYhsTzpx0gKUGuadyNHPFPJ3CIR3q3A/viewform?usp=send_form

