
 

REGRAS PARA VOTAÇÃO ONLINE PÚBLICA 

Para a votação online pública da terceira edição do Concurso Nacional de Astrofotografias (2015), 
uma série de regras foram adotadas, com o intuito de tornar a votação segura e justa. Todas as 
regras definidas estão descritas abaixo. É de extrema importância que, tanto os participantes do 
concurso, quanto o público que for votar, estejam cientes de tais regras.  
 
PRIMEIRAMENTE: É obrigatório se identificar na página (detalhes na imagem), quando você entrar 
na página de VOTAÇÃO. Apenas depois de se identificar você será redirecionado para a página com 
as astrofotografias e o formulário para votar. Para o voto ser computado o nome informado nesta 
página (imagem abaixo), deve ser o mesmo no formulário de votação. 

 
 
Uma vez na página com as astrofotografias e o formulário de votação, as regras são: 

1- VOTOS POR E-MAIL: Nesta edição, é necessário que o votante informe o seu e-mail para 
prosseguir com a votação. É permitido apenas um voto por e-mail (lembre-se que 1 (um) 
voto implica em escolher 4 (quatro) astrofotografias distintas ao mesmo tempo). Votos 
computados com um mesmo endereço de e-mail serão desconsiderados na apuração final. 
1.1- E-MAIL FALSO: E-mails falsos informados no formulário de votação implicará na 

anulação do voto. Felizmente contamos com diversos recursos para saber se um e-
mail é falso ou não, e a comissão organizadora estará atenta a isso.  

 
2- VOTOS POR ENDEREÇO IP: Será permitido um total de até 3 (três) votos por um mesmo 

endereço de IP*(Protocolo de internet). Apesar de o nosso sistema não bloquear o 
formulário de votação quando esse limite é atingido, os votos enviados após atingir o limite 
não serão considerados na apuração final. O sistema armazena o IP de todos os votos e no 
final, podemos então saber quantos votos foram registrados por cada um dos IP’s. 

 



Infelizmente, em todas as edições passadas, pessoas com má fé tentam vencer o concurso 
votando repetidamente em sua astrofotografia (na edição anterior um participante votou 
mais de 1.000 vezes na sua astrofotografia em alguns dias, obviamente ele foi 
desclassificado, pois nosso regulamento é bem claro quanto a isso). Em casos de má fé, será 
aplicada uma penalidade, que consiste em descontar pontos na pontuação final do 
participante**, será descontado de 10% a 30% da pontuação final do participante (ou 
poderá ser desclassificado), a critério da comissão organizadora, que analisará cada caso. O 
participante poderá ainda ser desligado do concurso. Lamentavelmente, todos os anos 
temos esse problema, portanto, contamos com o bom senso de todos.  
 

*A comissão organizadora, atendendo aos diversos pedidos recebidos na edição anterior, decidiu liberar a 
quantidade de até 3 (três) votos por endereço IP.  
 ** A pontuação final é de 1.000 (hum mil) pontos, e leva em conta o desempenho do participante na votação 
pública online e na avaliação da astrofotografia feita pelo júri. 
 

3- INFORMAÇÃO DO NOME E UF: O formulário de votação pede ainda o nome completo do 
votante e a sua UF (Unidade da Federação). Estes dados não serão publicados e/ou 
divulgados em nenhum momento e servem apenas para elaborarmos estatísticas no final 
do concurso. Caso algum destes dados não seja informado, infelizmente, não vamos poder 
computar seu voto. 

 
4- TENTATIVAS DE BURLAR O SISTEMA: Qualquer tentativa de burlar o sistema de votação 

levará, imediatamente, à desclassificação do participante.  
 

5- QUATRO ASTROFOTOGRAFIAS PARA CADA VOTO: Ao acessar o formulário de votação é 
necessário informar quatro astrofotografias (que mais gostou) para votar. Logo, 1 (um) voto 
consiste em escolher QUATRO astrofotografias ao mesmo tempo e não apenas uma. 
 

Casos omissos, não presentes neste regulamento, serão analisados pela comissão organizadora. 


