
 

Caríssimo,  
 

Referência: Convite para a I MOSTRA DE TIME-LAPSES ASTRONÔMICOS 
 

 
A MOSTRA: Em 2015, em conjunto com o III Concurso Nacional de Astrofotografias (CNDA), será realizada a I 

Mostra de Time-lapses Astronômicos, que, assim como o CNDA, tem como intuito divulgar a ciência, sobretudo a 

astronomia, no Brasil, e valorizar e divulgar os trabalhos participantes na área de astrofotografia. Este projeto, será 

realizado pela própria comissão organizadora do CNDA, em conjunto com os seus parceiros.  

 

OBJETIVOS: Divulgar e valorizar os trabalhos e os participantes; divulgar a astronomia e a arte da astrofotografia no 

Brasil; despertar interesses científicos.  

 

TAXA PARA PARTICIPAR: Não há nenhum custo ou taxa para participar da Mostra de Time-lapses Astronômicos.  

 

CONVITE: É com grande satisfação que estamos lhe convidando para participar da 1º edição da Mostra de Time-

lapses Astronômicos. Na mostra, os participantes podem enviar até 2 (duas) time-lapses de sua autoria para 

participar. As time-lapses não podem ultrapassar 3 (três) minutos de duração e as inscrições são limitadas para um 

número de até 40 (quarenta) participantes.  
Após o recebimento dos trabalhos, será montada uma grande exibição na página oficial da mostra, hospedada no 

site do Concurso Nacional de Astrofotografias. O público em geral terá acesso aos vídeos participantes. A comissão 

organizadora irá selecionar os dois melhores trabalhos e os respectivos autores receberão certificados impressos 

atestando o mérito de "Campeão" e "Vice-Campeão". Os demais participantes receberão certificados digitais de 

participação.  

 

REGRAS: Confira o regulamento da Mostra na nossa página oficial: 

http://concursonacionaldeastrofotografias.weebly.com/mostra-de-time-lapses-astronocircmicos.html 

 

QUEM PODE PARTICIPAR: Qualquer pessoa que resida no Brasil e tenha uma time-lapse que seja relacionada à 

astronomia (movimento de corpos celestes, céu noturno, fenômenos atmosféricos, etc) e de autoria própria.  

 

COMO PARTICIPAR: Para participar, basta realizar a sua inscrição na página oficial. As inscrições estão abertas a 

partir de 1 de setembro e vão até 7 de outubro. No entanto, existe um número máximo de participantes, devido à 

restrições técnicas do nosso sistema, e após atingir 40 (quarenta) inscrições válidas, o credenciamento será fechado, 

mesmo antes de 7 de outubro.  

 

MAIORES INFORMAÇÕES: Para maiores informações sobre a Mostra de Time-lapses Astronômicos, acesse a 

página oficial http://concursonacionaldeastrofotografias.weebly.com/mostra-de-time-lapses-astronocircmicos.html ou 

entre em contato: contatocnda@hotmail.com  

 

 

Contamos com sua participação.  

 

Cordialmente, 
Equipe do III CNDA. 

 

 


