
III CONCURSO NACIONAL DE ASTROFOTOGRAFIAS 
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 
 

 
1.0- DA PONTUAÇÃO  
A pontuação final de cada participante é baseada em dois critérios: desempenho na votação pública e 
desempenho na avaliação. Cada critério corresponde a 500 (quinhentos) pontos.  
 

1.1- VOTAÇÃO  
Após apurar todos os votos recebidos, excluindo todos os votos inválidos, será atribuída uma 
determinada pontuação para cada voto recebido. Tal pontuação dependerá do total de votos recebidos 
por todas as astrofotografias e o máximo de pontos que um participante poderá atingir é 500 
(quinhentos). Assim, para determinar a pontuação neste critério, o número de votos recebidos por um 
participante X será multiplicado pelo valor (que será definido após o encerramento das votações) de 
cada voto. Ex.: Se cada voto valer 0,5 pontos, um participante que recebeu 100 votos terá como 
pontuação 50 pontos. 
 

1.2- AVALIAÇÃO  
Todas as astrofotografias participantes serão avaliadas por uma comissão. Abaixo, descrevemos os 
critérios que serão avaliados e as respectivas pontuações que serão atribuídas.  
 
CRITÉRIO 1- IMPACTO VISUAL 
Este critério terá como pontuação máxima 170 pontos e pontuação mínima 34 pontos. A pontuação será 
atribuída de acordo com os critérios de: muito alto, alto, médio, baixo ou extremamente baixo impacto 
visual.  
 

 
 
CRITÉRIO 2- ESTÉTICA E CRITÉRIO 3- QUALIDADE TÉCNICA  
Ambos os critérios terão como pontuação máxima 165 pontos e pontuação mínima 33 pontos. A 
pontuação também será atribuída conforme os critérios muito alto, alto, médio, baixo ou extremamente 
baixo.  
 

 

 
  
As notas mínimas de avaliação correspondem à um quinto da pontuação máxima, conforme previsto no 
regulamento do concurso. Os critérios de avaliação também se mantêm os mesmos que foram previstos 
em regulamento oficial.  

 
2.0- DA PONTUAÇÃO FINAL  
Conforme informado, a pontuação final é calculada por meio do desempenho na votação pública e na 
avaliação. No entanto, as pontuações destes critérios terão pesos diferentes e é necessário considerar  

Muito alto Alto Médio Baixo Extremamente baixo

170 136 102 68 34

Muito alto Alto Médio Baixo Extremamente baixo

165 132 99 66 33



ainda as penalidades, que serão subtraídas. Assim, apresentamos abaixo a fórmula geral para o cálculo da 
pontuação final: 
 

(𝑷𝒐𝒏𝒕𝒖𝒂çã𝒐 𝒅𝒂 𝒗𝒐𝒕𝒂çã𝒐 ×  𝟐) + (𝑷𝒐𝒏𝒕𝒖𝒂çã𝒐 𝒅𝒂 𝒂𝒗𝒂𝒍𝒊𝒂çã𝒐 × 𝟑)

𝟓
− 𝑷𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 

 
Assim, a pontuação máxima de um participante será 500 (quinhentos) pontos (ver nota*). 

 
Na fórmula apresentada, temos como peso da votação pública 2 (dois) e peso da avaliação 3 (três). Os pesos 
atribuídos tem como intuito equilibrar a pontuação em casos em que um critério é excessivamente alto e 
outro é excessivamente baixo, como forma de obter uma pontuação justa, já que é contraditório uma 
astrofotografia receber, por exemplo, 500 (quinhentos) pontos na votação, mas 100 (cem) pontos na 
avaliação. Observamos isso na edição anterior do concurso, e alteramos nossa fórmula para sermos mais 
justos.  
 
Conforme previsto no regulamento, as penalidades serão subtraídas da pontuação final. Conforme definido 
e divulgado pela comissão organizadora, as penalidades serão: 
 

 Desconto de 10% a 30% sobre a pontuação final em caso de votos excessivos vindos de um mesmo 
IP. Podendo ocorrer ainda a desclassificação do participante.  

 
Definimos ainda as seguintes penalidades: 
 

 Desconto de 5% a 25% sobre a pontuação final em caso de propagandas, mensagens, comentários e 
postagens que firam os direitos autorais das astrofotografias participantes ou do Concurso Nacional 
de Astrofotografias.  

 
 Desconto de 5% a 30% sobre a pontuação final em caso de promoção, oferecimento de brindes, ou 

quaisquer ações do gênero, em troca de votos.  
 

Nota: 
*Devido as alterações feitas no sistema de avaliação e pontuação, a nota final do participante passa a ser, no 
máximo, 500 (quinhentos) pontos e não 1.000 (mil) pontos, como divulgado no regulamento oficial.  


