
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES - 
III CONCURSO NACIONAL DE 

ASTROFOTOGRAFIAS 
 

Site oficial: http://concursodeastrofotografia.weebly.com/ 
       E-mail: contatocnda@hotmail.com 
 

 
1- Entendendo o concurso e suas regras 

Todos os participantes devem, antes de prosseguir com a inscrição, ler atentamente o regulamento oficial do III 
Concurso Nacional de Astrofotografias. O regulamento traz todas as regras, restrições e informações úteis para 
entender o funcionamento do concurso. Mesmo quem já participou de alguma edição anterior deve antes ler o 
regulamento, já que foram feitas diversas modificações no modelo do concurso desde a sua primeira realização.  
 
O regulamento está disponível na página “regulamento” do site oficial, cujo link é: 
http://concursonacionaldeastrofotografias.weebly.com/regulamento.html 
 
Basicamente o concurso possui duas etapas principais: 

A) Período de inscrições: no qual recebemos as inscrições (de acordo com o regulamento e calendário oficiais) 
dos participantes, de todas as categorias, interessados em participar da edição.  

B) Período de votação: as astrofotografias participantes são expostas na página do CNDA e um sistema de 
votação pública mundial é aberto.  

 
Ressaltamos que é de extrema importância a leitura do regulamento para entender todo o processo de realização do 
concurso, suas regras, restrições e determinações.  
 

2- Realizando a inscrição (resumo) 
 

1) Acesse a página “Inscrições” no site oficial 
(http://concursonacionaldeastrofotografias.weebly.com/inscriccedilotildees.html ) e veja as informações 
importantes sobre o processo de inscrições 2015. 

2) Depois de ler as informações da página, acesse o sistema de credenciamento do III CNDA, cujo link é: 
http://contatocnda.wix.com/credenciamento  

3) Uma vez que você estiver no sistema de credenciamento, basta seguir as orientações da página. 
Primeiramente, você deverá fazer uma “pré-inscrição”, o formulário de “pré-inscrição” está disponível no 
sistema de credenciamento.  

4) Após preencher o formulário de “pré-inscrição” com nome e e-mail, você receberá, no e-mail informado, uma 
mensagem automática do sistema, que inclui, além de instruções, um link para acesso do formulário de 
inscrição.  

 
Não recebi o e-mail automático: se você não encontrou o e-mail automático na sua caixa de entrada, por favor, 
verifique a caixa de spam. Caso ainda não tenha encontrado o e-mail automático, entre em contato com a 
comissão organizadora (link para contato no site oficial, ou no próprio sistema de credenciamento). 

 
5) Abra o formulário de inscrição (cujo link foi enviado para o e-mail informado na “pré-inscrição”.), e preencha 

com os seus dados e os da astrofotografia que você deseja enviar para participar. Depois de preencher o 
formulário de inscrição basta clicar no botão “Enviar”, para enviar seu cadastro para o nosso banco de dados.  

 
 

3- Dúvidas frequentes  
3.1- Quem pode participar do III CNDA? 
Qualquer pessoa que resida em território brasileiro e tenha uma astrofotografia de autoria própria para enviar no ato de 
inscrição.  
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3.2- Em quantas categorias posso participar? 
Apenas uma. Existem quatro categorias distintas no III CNDA, diferenciadas por especificações técnicas das 
astrofotografias, o participante deverá então escolher a categoria que se encaixa com o trabalho que ele deseja enviar 
para participar. Informações sobre as categorias devem ser consultadas no regulamento oficial.  
 
3.3- Quantas astrofotografias posso enviar? 
Apenas uma astrofotografia, e esta deve ser de autoria própria. 
 
3.4- Preenchi e enviei minha inscrição, mas quero alterar os dados, posso? 
Infelizmente não! Depois de enviada a sua inscrição você não pode alterar nenhum dado. Portanto, muita atenção no 
momento de preencher o formulário de inscrição.  
 
3.5- Posso cancelar minha inscrição? 
Sim, mas atenção: se você cancelar a sua inscrição não poderá se inscrever novamente! 
 
3.6- Como a comissão organizadora verifica se as astrofotografias são de autoria própria? 
Existem diversas maneiras anotadas pela comissão organizadora para verificar se as astrofotografias são de autoria 
própria. Muitas vezes são recebidas denuncias de que uma determinada astrofotografia é plagiada, com base nestas 
denúncias a comissão organizadora faz buscas inteligentes da imagem no Google, e até hoje os resultados foram 
excelentes e diversas astrofotografias foram desclassificadas por plágio (algumas foram até mesmo plagiadas da 
NASA ou do Hubble Site). 
Vários participantes também já foram desclassificados por enviarem duas ou mais astrofotografias (mas utilizando 
cadastros falsos), a comissão organizadora fazendo pesquisas na internet conseguiu provar diversas vezes que 
algumas astrofotografias, eram na verdade, do mesmo autor.  
 
3.7- A astrofotografia pode ter tratamento? 
Sim. Veja as restrições das astrofotografias no regulamento oficial.  
 
3.8- Estou com problemas para fazer a inscrição, o que fazer? 
Mantenha a calma e siga as instruções contidas na página “Inscrições” do site oficial e do sistema de credenciamento. 
Se ainda assim estiver com problemas para fazer a inscrição, entre em contato com a comissão organizadora: 
http://concursonacionaldeastrofotografias.weebly.com/contato.html 
 
3.9- Quem já participou do II CNDA pode participar do III CNDA? 
Claro! Mas o participante deverá enviar uma astrofotografia diferente da que participou na edição anterior.  
 
3.10- O que é uma astrofotografia? 
Astrofotografia é uma fotografia dos astros: estrelas, aglomerados de estrelas, nebulosas, planetas, Lua, etc.  
Segundo o dicionário de língua portuguesa é o processo ou técnica fotográfica aplicada à investigação astronômica; 
fotografia dos astros ou eventos celestiais. 
 
3.11- Existe alguma restrição de tema da astrofotografia para participar? 
Não, a temática da astrofotografia é livre, ou seja, qualquer astrofotografia é válida para participar do concurso, desde 
que ela seja de autoria própria. 
 
 
Tem alguma dúvida? 
Entre em contato com a comissão organizadora: http://concursonacionaldeastrofotografias.weebly.com/contato.html 
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