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CONCURSO DE ASTROFOTOGRAFIA DO 14º EPAST- PB 
 

REGULAMENTO 
 

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Câmpus - Pato Branco, 
por meio do Grupo de Estudo, pesquisa, extensão e inovação em Astronomia (GEAstro), 
torna público o concurso de astrofotografia do 14º Encontro Paranaense de Astronomia 
(EPAST), exclusivamente direcionado aos termos deste edital, respeitadas as normas 
do regulamento, a seguir: 
 

1. DOS PARTICIPANTES 
 
Possui o direito de participação no concurso qualquer pessoa regularmente inscrita 
no 14º EPAST. 

 
2. DA INSCRIÇÃO 
  
a. O participante deverá preencher antecipadamente a ficha de inscrição do 
concurso e entregá-la no momento do credenciamento no início do evento, sendo 
uma ficha para cada fotografia.  
 
b.  As fichas serão numeradas pela Organização do evento, e as fotografias serão 
expostas apenas com seu número e título, sem identificação do autor. 

 
c.  Ao inscrever sua(s) fotografia(s) no evento, o participante AUTORIZA a 
Organização do 14º EPAST a divulgar e expor as mesmas, bem como reproduzi-las 
nas páginas do Evento e de seus organizadores, assegurando sempre a citação de 
autoria da(s) mesma(s).  
 
d. A Organização do evento se responsabiliza pela devolução das imagens ao 
autor.  

 
3. DAS FOTOGRAFIAS 

 
a. Poderão ser inscritas fotografias digitais ou analógicas no tamanho mínimo 20cm 
x 25cm obtidas a partir de 2016, com temas astronômicos nunca publicadas por seus 
respectivos autores.  

 
b. Serão divididos segundo cinco classes temáticas: 
1) Panorâmicas do céu (Wide Field);  
2) Céu Profundo (Deep Sky); 
3) Câmera fixa; 
4) Sistema Solar; 
5) Photoshop. 
 
c. As Fotografias que se enquadrarem em mais de uma classe serão inscritas em 
apenas uma, à escolha do autor. 
 

 
4. DA VOTAÇÃO 
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Cada participante devidamente inscrito no 14º EPAST receberá uma cédula de 
votação para a escolha da melhor fotografia em cada uma das quatro categorias. As 
cédulas serão depositadas em uma urna junto à Organização do evento. Após o 
encerramento da votação, a Organização realizará a apuração dos votos. 
 
5. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS E DA PREMIAÇÃO  
 
a. O resultado do Concurso Paranaense de Astrofotografia será anunciado na 

manhã de domingo, dia 10 de setembro de 2017. 
b. Em caso de empate a Comissão Organizadora do evento realizará a escolha da 

melhor fotografia.  
c. Somente o primeiro colocado de cada categoria receberá premiação. 
d. Todos os participantes neste concurso receberão declaração de participação.  

 
 

 
 


