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Referência: Convite para participar do III Concurso Nacional  
de Astrofotografias. 

 
 

CONVITE: É com grande satisfação que estamos lhe convidando para participar da terceira edição do Concurso 
Nacional de Astrofotografias (CNDA), realizado em âmbito nacional no Brasil. No CNDA, os participantes enviam uma 
única astrofotografia de sua autoria para participar; e posteriormente, todas as astrofotografias cadastradas compõe um 
sistema de votação público. As astrofotografias mais votadas são avaliadas pela comissão organizadora, que no final 
divulga os trabalhos destaques da edição. O Concurso possui 4 (quatro) categorias distintas, divididas de acordo com 
especificações técnicas da produção da astrofotografia, possibilitando assim a participação de trabalhos mais simples 
ou mais elaborados. 
 
REALIZAÇÃO: O Concurso Nacional de Astrofotografias é realizado anualmente pelo Blog Explorando o Universo, o 
canal de astronomia do site Meteoritos Brasil. Em 2015, estamos realizando a terceira edição deste programa.  
 
TAXAS PARA PARTICIPAR: A participação no Concurso Nacional de Astrofotografias é totalmente gratuita.  
 
PROGRAMAS DE DIVULGAÇÃO: Visando a divulgação dos trabalhos participantes, durante a realização do 
Concurso Nacional de Astrofotografias são realizadas atividades paralelas, como mostras online (em 2014 criamos a I 
Mostra de Astrofotografias), exposições em eventos científicos (em 2014 foi realizada uma exposição no 17º ENAST- 
Encontro Nacional de Astronomia), entre outros.  
 
COMO PARTICIPAR: As inscrições para participar do III CNDA estarão abertas no período de 24 de abril de 2015 (a 
partir do meio dia- horário de Brasília) a 24 de agosto de 2015 (até o meio dia- horário de Brasília). Maiores 
informações podem ser acessadas no site oficial http://concursonacionaldeastrofotografias.weebly.com/.  
 
REGRAS E INSTRUÇÕES: Confira o regulamento oficial no site do III CNDA.  
 
QUEM PODE PARTICIPAR: Qualquer pessoa que resida em território brasileiro e tenha uma astrofotografia, de autoria 
própria. Não é necessário que a astrofotografia tenha sido produzida com telescópios de grande abertura, ou com 
câmeras fotográficas profissionais, o concurso possui quatro categorias distintas para integrar todos os tipos de 
trabalhos (veja mais informações no regulamento).  
 
PORQUE PARTICIPAR: O grande objetivo do Concurso Nacional de Astrofotografias é a divulgação da astronomia no 
Brasil, neste caso por meio de astrofotografias, que é uma forma de registro dos cosmos. Participando do Concurso, é 
uma forma de divulgar o seu trabalho e ao mesmo tempo incentivar e contribuir com a ciência no Brasil.  
 
 

  
Cordialmente, 

 

Higor Martinez Oliveira  

----------------------------------------------------- 

Coordenação nacional do CNDA 
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