
 
 

REGULAMENTO- MOSTRA DE TIME-LAPSES ASTRONÔMICOS 
 

1- Da Mostra 
A I Mostra de Time-lapses Astronômicos será realizada em 2015, em conjunto com o Concurso Nacional de 

Astrofotografias (CNDA). Tem como objetivo, assim como o CNDA, divulgar a ciência, sobretudo a 

astronomia, no Brasil e também valorizar e contribuir para a divulgação dos trabalhos participantes.  
 

2- Da comissão organizadora 
A comissão organizadora da I Mostra de Time-lapses Astronômicos é a mesma do III Concurso Nacional de 

Astrofotografias.  
 

3- Dos participantes da Mostra 
3.1- Os participantes devem, obrigatoriamente, residir em território brasileiro.  
3.2- Cada participante poderá enviar até 2 (duas) time-lapses para participar. É obrigatório que a(s) time-

lapse(s) seja(m) de autoria própria.  

3.3- O número mínimo de participantes para a mostra acontecer é de 6 (seis) participantes. Devido à 

restrições técnicas do nosso sistema, a mostra contará com, no máximo, 40 (quarenta) participantes.  
3.3.1- Após atingir o limite de 40 (quarenta) inscrições válidas, o sistema de credenciamento será 

fechado, mesmo antes do prazo final para a realização das inscrições.  
3.4- O participante estará sujeito à desclassificação caso: 

 Envie uma time-lapse que não seja de sua autoria; 
 Informe dados falsos ou incompletos no formulário de inscrição; 
 Envie uma time-lapse que não cumpra as restrições técnicas; 
 Faça campanha ou divulgação, em qualquer veículo, que fira os direitos autorais e/ou a imagem do 

Concurso Nacional de Astrofotografias, da Mostra de Time-lapses Astronômicos ou dos trabalhos 

participantes.  
3.4.1- A comissão organizadora reserva-se o direito de desclassificar participantes por outros 

motivos, não explicitados acima. Estes casos omissos serão discutidos pela comissão organizadora, que 

publicará, posteriormente, sua justificativa e decisão final.  
 

4- Das restrições técnicas das time-lapses:   
4.1- É obrigatório que a time-lapse esteja relacionada à astronomia (movimento de corpos celestes, céu 

noturno, fenômenos atmosféricos, etc).   
4.2- A time-lapse não poderá ultrapassar 3 (três) minutos de duração. Sendo que este tempo não conta 

eventuais créditos ou informações técnicas inseridas no vídeo.  

4.3- É obrigatório que a time-lapse esteja publicada no YouTube e que a sua configuração de privacidade 

seja pública.  
 

5- Das inscrições: 
5.1- A inscrição deverá ser realizada na página oficial da Mostra, hospedada no site oficial do Concurso 

Nacional de Astrofotografias, durante o período de inscrições, segundo o calendário oficial (em anexo).  
5.2- Ao se inscrever, o participante cede os direitos autorais do seu vídeo para a reprodução no site oficial do 

Concurso Nacional de Astrofotografias, por tempo indeterminado.  

5.3- A comissão organizadora reserva-se o direito de encerrar as inscrições antes do prazo, após atingir o 

limite de 40 (quarenta) inscrições válidas.  



5.4- Depois de realizada a inscrição, o participante não poderá, em hipótese alguma, alterar nenhum dos 

dados informados.  
5.5- Inscrições com dados faltantes, falsos, ou com vídeos que não cumpram as restrições técnicas, não serão 

validadas.  
5.6- Em caso de inscrições duplicadas, será considerada somente a primeira. Sendo a segunda excluída, e 

sem qualquer valor para participar.  

5.7- O participante pode cancelar sua inscrição  em até 10 (dez) dias corridos após o credenciamento. O 

participante que cancelar sua inscrição não poderá se inscrever novamente na Mostra.  

5.7.1- O cancelamento da inscrição deverá ser solicitado à comissão organizadora via e-mail. 
5.8- Ao se inscrever o participante concorda integralmente com todos os termos deste regulamento.  
5.9- A administração do site do Concurso Nacional de Astrofotografias garante o funcionamento correto do 

formulário de inscrição, assim como o recebimento no nosso banco de dados, das inscrições. Contudo, não 

se responsabiliza por qualquer dificuldade do usuário se inscrever por conta de falhas ou erros gerados por 

conta da conexão à banda larga ou dificuldades técnicas que não seja de responsabilidade da administração.  
5.10- Os participantes não enviarão seus arquivos de vídeo durante a inscrição. No ato de inscrição, deverá 

ser informado apenas o link do(s) vídeo(s), que deverá(ão) estar publicado(s) no YouTube, com privacidade 

pública.  
5.11- Vídeos que forem excluídos do YouTube, ou tiverem sua privacidade pública alterada, durante a 

realização da Mostra, serão desclassificados.  
5.12- Só serão aceitas inscrições realizadas pelo formulário oficial de credenciamento e durante os prazos 

descritos no calendário oficial.  
 

6- Premiações: 
6.1- A comissão organizadora irá analisar todos os trabalhos participantes, em conjunto com seus parceiros e 

convidados. Serão escolhidas, posteriormente, duas time-lapses, no qual os respectivos autores receberão 

certificados impressos com o título de "Campeão" e "Vice-Campeão".  

6.1.1- As duas time-lapses escolhidas para premiação não poderão ser de mesma autoria.  
6.2- Os demais participantes poderão, após a divulgação dos resultados finais, solicitar certificado (digital) 

de participação. 
6.3- Os resultados finais serão divulgados na página oficial da Mostra, hospedada no site oficial do 

Concurso Nacional de Astrofotografias, de acordo com a data definida no calendário oficial.  

6.4- A pontuação dos participantes não será divulgada no final da Mostra, uma vez que este programa tem 

intuito de divulgar e valorizar a ciência e os trabalhos participantes, e não gerar um ranking dos trabalhos.  
6.5- Não caberá aos participantes o pedido de revisão dos resultados finais.  
 

7- Calendário oficial: 
7.1- A I Mostra de Time-lapses Astronômicos será realizada de acordo com o calendário oficial, que segue 

em anexo a este regulamento.  
7.2- A comissão organizadora reserva-se o direito de alterar qualquer data do calendário oficial em caso de 

força maior.  
 

8- Casos omissos, não presentes nesse regulamento, serão discutidos pela organização da I Mostra de Time-

lapses Astronômicos.  
 

9- ANEXOS: 
 
 

9.1- LINKS: 
Página oficial da Mostra de Time-lapses astronômicos:  

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

Site do Concurso Naional de Astrofotografias: http://concursonacionaldeastrofotografias.weebly.com/ 

E-mail para contato: contatocnda@hotmail.com  

 



9.2 - ANEXO - CALENDÁRIO OFICIAL  

 


