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Caríssimo, 

Ref.: CONVITE PARA COLABORAÇÃO NO 
III CONCURSO NACIONAL DE ASTROFOTOGRAFIAS 

 
O Blog de divulgação científica Explorando o Universo juntamente com o site de divulgação científica Meteoritos Brasil, vêm por 
meio desta, pedir a sua colaboração para a realização da terceira edição do Concurso Nacional de Astrofotografias. 
 
O Concurso Nacional de Astrofotografias iniciou-se em 2013, quando teve sua primeira edição, que contou com cerca de 60 
participantes brasileiros e estrangeiros. Em 2014, quando foi realizada a sua segunda edição, apesar da restrição para a 
participação apenas de brasileiros, contou com cerca de 150 participantes.  
 
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 à 
valorização da ciência e do interesse científico dos participantes e busca despertar cada vez mais o interesse pela astronomia dos 
brasileiros.  
 
Qualquer pessoa, que resida no Brasil e tenha ao menos uma astrofotografia de autoria própria, pode participar, por mais simples 
que seja a astrofotografia. O CNDA possui quatro categorias diferentes: 
 
CATEGORIA 1- Destinada para astrofotos produzidas apenas com câmera do celular (sem auxílio de telescópio ou luneta). 
CATEGORIA 2- Destinada para astrofotos produzidas apenas com câmera fotográfica (sem auxílio de telescópio ou luneta). 
CATEGORIA 3- Destinada para astrofotos produzidas com o auxílio de telescópio ou luneta com até 70 mm de abertura.  
CATEGORIA 4- Destinada para astrofotos produzidas com o auxílio de telescópio ou luneta com abertura superior a 70 mm. 
 
Depois do credenciamento dos participantes, realizado no site oficial no período informado no calendário oficial, uma votação 
pública é realizada no site e cada astrofotografia passa por uma avaliação, feita por uma comissão com experiência na área de 
astrofotografia. De acordo com o número total de votos e da pontuação na avaliação, são divulgados os vencedores por categoria 
e em âmbito geral no concurso. Além disso, durante o período de realização do concurso, a equipe do CNDA realiza diversos 
programas voltados para a divulgação das astrofotografias participantes, como exposições em eventos científicos, mostras online, 
entre outros. 
 
Todos os participantes recebem certificado digital de participação e costumamos enviar para os melhores colocados, certificados 
impressos e alguns brindes. Como o concurso é realizado por dois sites sem fins lucrativos, não existem recursos para arcar com 
as despesas geradas e compra de brindes, por isso contamos todos os anos com parceiros e patrocinadores. Por isso, estamos 
convidando você para colaborar com o 3º Concurso Nacional de Astrofotografias.  
 
Classificamos nossos apoiadores em duas categorias, são elas: 
 
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. 
 

http://concursonacionaldeastrofotografias.weebly.com/
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Você foi convidado para apoiar do III CNDA, caso aceite o nosso convite, faça o seu credenciamento até 16/04/15 no formulário 
do link a seguir: https://docs.google.com/forms/d/10YJVlu8JpKGrJYhsTzpx0gKUGuadyNHPFPJ3CIR3q3A/viewform 
 
O Concurso vem sendo destaque na imprensa desde a sua primeira edição. Reunimos na página “MÍDIA” de nosso site todas as 
matérias publicadas em veículos de comunicação, como Globo, Cultura e canais regionais de notícias: 
http://concursonacionaldeastrofotografias.weebly.com/miacutedia.html 
 
 

Coordenação nacional: 
Higor Martinez Oliveira  

Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5477503834967776 
E-mail: martinez_higor@yahoo.com 

Telefone: (35) 9883-1417 
 

Agradecemos sua atenção desde já, e contamos com seu apoio. 
III Concurso Nacional de Astrofotografias 
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