
 

CARTA CONV ITE  PARA PART IC IPAR  DO IV  

CONCURSO NAC IONAL  DE  

ASTROFOTOGRAFIAS 

 

 

CONVITE: É com grande satisfação que estamos lhe convidando para participar da quarta edição do Concurso 

Nacional de Astrofotografias (CNDA), realizado em âmbito nacional no Brasil. No CNDA, cada participante pode 

enviar até duas astrofotografias de sua autoria para participar, desde que estas não pertençam a uma mesma 

categoria do concurso. Posteriormente, as astrofotografias participantes fazem parte de uma exposição e 

votação online, a fim de divulgarmos para o público os trabalhos participantes. Ao final do concurso são 

escolhidas as astrofotografias destaques em âmbito geral e por categoria; diferente das edições anteriores, os 

trabalhos destaques não são escolhidos exclusivamente por votação pública. Todos participantes recebem 

certificado digital de participação. Ressaltamos que qualquer pessoa pode participar do CNDA, basta ter uma 

astrofotografia de autoria própria. O Concurso possui 4 (quatro) categorias distintas, divididas de acordo com 

especificações técnicas da produção da astrofotografia, possibilitando assim a participação de trabalhos mais 

simples ou mais elaborados. 

REALIZAÇÃO: O Concurso Nacional de Astrofotografias é realizado anualmente pelo Blog Astronomia em Foco, o 

canal de astronomia do site Meteoritos Brasil. Em 2016, estamos realizando a quarta edição deste programa, em 

conjunto com parceiros e apoiadores.  

PROGRAMAS DE DIVULGAÇÃO: Visando a divulgação dos trabalhos participantes, durante a realização do 

Concurso Nacional de Astrofotografias são realizadas atividades paralelas, como mostras online (em 2014 

criamos a I Mostra de Astrofotografias), exposições em eventos científicos (em 2014 e 2015 foi realizada uma 

exposição no 17º ENAST Encontro Nacional de Astronomia) e publicamos também, ao final de cada edição, um 

livro com os trabalhos participantes.  

COMO PARTICIPAR: As inscrições para participar do IV CNDA estarão abertas no período de 04 de junho de 2016 

a 14 de agosto de 2016. Os participantes deverão fazer sua inscrição, gratuitamente, pelo site do CNDA durante 

este período.  

REGRAS E INSTRUÇÕES: Confira o regulamento oficial no site do IVCNDA; o regulamento está disponível em 

http://concursonacionaldeastrofotografias.weebly.com/regulamento.html . Lembramos que muitas regras 

foram alteradas em relação à edição anterior! 

POR QUE PARTICIPAR: O grande objetivo do Concurso Nacional de Astrofotografias é a divulgação da astronomia 

no Brasil, visando a divulgação e valorização dos trabalhos participantes e despertar cada vez mais o interesse 

dos brasileiros pela astronomia e prática da astrofotografia.  

RESULTADOS OBTIDOS: Em suas três edições já realizadas, o Concurso Nacional de Astrofotografias reuniu mais 

de 300 (trezentas) astrofotografias, envolveu um público de mais de 20.000 pessoas, realizou dezenas de projetos 

de divulgação científica e publicou 5 (cinco) edições do livro “Astrofotografias”.  

Para saber mais sobre o Concurso Nacional de Astrofotografias, acesse: 

http://concursonacionaldeastrofotografias.weebly.com/o-cnda.html . 

 

Cordialmente,  

Equipe do CNDA. 
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