
INSTRUÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO 
 

IV CONCURSO NACIONAL DE ASTROFOTOGRAFIAS 
 

 
1- PERÍODO DE INSCRIÇÕES: Conforme o programa oficial, as inscrições para participar do IV Concurso Nacional de 

Astrofotografias estão abertas de 05 de junho a 14 de agosto. As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pelo 
formulário de credenciamento disponibilizado no site oficial do concurso.  

 
2- ASTROFOTOGRAFIAS: Cada participante poderá participar do IV CNDA com até 2 (duas) astrofotografias, desde que 

elas sejam de categorias distintas e temas distintos (ver abaixo), e de autoria própria. (Sob pena de eliminação do 
concurso caso estes critérios não sejam atendidos).  
 

3- CATEGORIAS E TEMAS: 
 
As astrofotografias participantes serão divididas nas seguintes categorias, de acordo com o equipamento utilizado: 
 
Categoria 1: Astrofotografias produzidas com câmera de celular, com ou sem auxílio de telescópio/luneta, independente da abertura.  
 
Categoria 2: Astrofotografias produzidas com câmera digital, sem auxílio de telescópio/luneta.  
 
Categoria 3: Astrofotografias produzidas com auxílio de telescópio/luneta, com abertura de até 90 mm. 
 
Categoria 4: Astrofotografias produzidas com auxílio de telescópio/luneta, com abertura superior a 90 mm. 
 
De acordo com a temática, as astrofotografias participantes serão divididas ainda em:  
 
Tema 1: Sistema Solar.  
Tema 2: Céu profundo (Deep Sky).  
Tema 3: Panorâmica do céu (Wide Field). 
Tema 4: Câmera fixa. 
 
 

4- INSTRUÇÕES PARA PREENCHER O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO: O formulário de inscrição está dividido em duas 
partes: (1) cadastro dos dados do participante e (2) cadastro dos dados da (s) astrofotografia (s). 
 
PARTE 1- CADASTRO DO PARTICIPANTE 

Nesta primeira parte, o participante 
deverá informar: 
 
 Nome completo (diferenciando 
letras maiúsculas de minúsculas);  
 
 E-mail para contato, sendo 
importante informar um e-mail que o 
participante cheque frequentemente, 
já que todas as informações 
importantes sobre o concurso serão 
enviadas para o endereço eletrônico 
informado. 

 
 Cidade em que reside, ou seja, 
o município em que reside 
atualmente.  
 UF (Unidade da Federação), o 
estado em que o município está 
localizado.  

 



 
PARTE 2- CADASTRO DE ASTROFOTOGRAFIAS  

Na segunda parte, o participante irá cadastrar 
os dados da (s) astrofotografia (s) que deseja 
enviar.  
 Título da astrofotografia: informe, 
primeiramente, o título da astrofotografia 1. O 
título deverá ter até 46 caracteres e deve, 
obrigatoriamente, estar relacionado à foto.  
 Envio da astrofotografia: Clique em 
“escolher arquivo”, e então selecione o 
arquivo de imagem (astrofotografia 1), que 
deverá ser de até 10 MB e estar no formato 
JPEG, GIF ou PNG. O arquivo deve também 
estar nomeado com seu nome completo.  
 Informações técnicas: Informe o 
equipamento utilizado, tempo de exposição, 
frames, filtros e softwares empregados e 
especificações do conjunto óptico, mecânico; 
além da data e hora, além de outras 
informações que julgar importantes. Este 
campo é muito importante!  
 
 Categoria da astrofotografia: Selecione 
a categoria que a astrofotografia (1) enviada 
pertence.  
 Tema da astrofotografia: Selecione o 
tema que a astrofotografia (1) enviada 
pertence. Caso ela pertença a mais de um 
tema, caberá ao autor escolher em qual deles 
a astrofotografia será cadastrada.  

 
 
Em seguida, após preencher os dados da sua astrofotografia 1, você terá a opção “Deseja participar enviando mais uma 
astrofotografia? ’’, se você desejar enviar sua segunda astrofotografia, clique em “SIM”, e automaticamente o formulário irá abrir 
os mesmos campos já preenchidos: título da astrofotografia, envio da astrofotografia, informações técnicas, selecionar categoria, 
selecionar tema, para você cadastrar sua segunda foto. Caso você não deseja participar enviando mais uma astrofotografia, clique 
em “NÃO” e siga os próximos procedimentos descritos abaixo.  
 
Após cadastrar sua (s) astrofotografia (s), você deverá então assinalar a declaração, caso concorde.  
 

 
 

 
Em seguida, clique no botão “ENVIAR” para enviar seu cadastro.  
 
IMPORTANTE: O envio do formulário poderá levar alguns minutos, 
variando de acordo com o tamanho dos arquivos enviados e da 
velocidade da conexão com a internet. NÃO FECHE o navegador 
enquanto o envio do formulário não for concluído. Uma mensagem será 
exibida na tela indicando que a inscrição foi enviada (veja ao lado). 



IMPORTANTE 1: Se você participar com duas astrofotografias, elas deverão pertencer a categorias e temas distintos. Sob pena de 
eliminação do concurso. 
 
IMPORTANTE 2: Não serão aceitos cadastros que não preencherem o campo de informações técnicas corretamente, ou aqueles 
em que estiverem faltando as informações técnicas básicas, como: instrumentos utilizados, data e hora (sempre que possível).  
 
IMPORTANTE 3: Inscrições com categoria e/ou tema informados errado poderão ser eliminadas. 
 
IMPORTANTE 4: Não será possível, em hipótese alguma, alterar qualquer dado do formulário de inscrição, após enviado.  
 
 
É de EXTREMA IMPORTÂNCIA que o participante leia o regulamento completo do IV Concurso Nacional de 
Astrofotografias, disponível em http://concursonacionaldeastrofotografias.weebly.com/ para entender todas as regras do 
concurso! Este é apenas um guia para orientar o participante no momento de realizar a inscrição!  

http://concursonacionaldeastrofotografias.weebly.com/

