1o Concurso Cultural de Fotografia do MAST
Acervos, patrimônio arquitetônico e céu noturno
O Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) é uma Unidade de Pesquisa do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O acervo de objetos científicos do
MAST é um dos mais relevantes da América Latina, sendo composto, até o momento, por mais de
2300 objetos procedentes do Observatório Nacional – ON, do Instituto de Engenharia Nuclear –
IEN, do Centro de Tecnologia Mineral - CETEM e do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas CBPF, além de doações particulares. A instituição tem como missão ampliar o acesso da
sociedade ao conhecimento científico e tecnológico por meio da pesquisa, da preservação de
acervos, divulgação e história da ciência e da tecnologia no Brasil.
O MAST compartilha com o Observatório Nacional um campus com 44 mil m2 localizado no
Bairro Imperial de São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. O seu conjunto arquitetônico,
assim como a maior parte de seu acervo museológico, constitui patrimônio nacional tombado pelo
IPHAN.
Nesta ocasião, o Museu convida a população em geral a conhecer ou revisitar os seus espaços e
coleções e enviar os seus registros fotográficos preferidos para o 1o Concurso Cultural de
Fotografia do MAST.

1. Objetivo
Aproximar as pessoas do MAST, assim como motivá-las a frequentar outros museus, estimulando
o olhar sensível e crítico dos visitantes sobre diferentes tipos de tipologia de patrimônio, tais como
o patrimônio natural, cultural, arquitetônico e da ciência e tecnologia.

2. Regulamento
2.1 Categorias
As fotos submetidas ao concurso devem ser enquadradas nas categorias abaixo:
1. Acervos do MAST: imagens dos instrumentos e acessórios de ciência e tecnologia,
incluindo os telescópios espalhados pelo campus, assim como livros e documentos que
compõem os acervos museológico, arquivístico e bibliográfico do MAST que estiverem
expostos ou acessíveis ao público até o final do período de inscrições;

2. Céu noturno e o patrimônio arquitetônico do campus ON/MAST: imagens noturnas do
campus mostrando características do céu sobre o patrimônio construído e telescópios dos
pavilhões no MAST;
3. Contrastes entre o patrimônio arquitetônico do campus ON/MAST e a natureza:
imagens diurnas ressaltando a área verde do campus ON/MAST e sua integração com o
patrimônio arquitetônico.
Além disso, as imagens podem ser submetidas em duas categorias especiais:
4. Redes sociais: as fotos concorrentes a esta categoria serão identificadas através de
hashtags no Instagram e Twitter. As fotos em questão podem ser submetidas também a
uma das categorias 1,2 e 3;
5. Servidores e colaboradores: categoria dedicada àqueles que trabalham no campus
ON/MAST. Portanto, servidores, bolsistas, terceirizados e estagiários do MAST, do
Observatório Nacional e da Fipecq podem submeter suas imagens desde que nesta
categoria.


As imagens da categoria “Redes Sociais” devem ser postadas no Twitter ou Instagram com as
duas hashtags #concursofotografiamast e #MuseuDeAstronomia. O usuário é livre para
divulgar no Facebook, porém, tendo em vista os problemas de indexação daquela rede social,
ela não será utilizada para identificar as imagens candidatas.



As fotos para a categoria “Céu noturno e o patrimônio arquitetônico do campus ON/MAST”
poderão ser realizadas as quartas e sábados, entre as 17 e 20h, paralelamente ao programa de
observação do céu para o público em geral.



Entre as fotos classificadas em 1º lugar nas categorias 1, 2 e 3 será escolhido o Grande
Vencedor do 1º Concurso Cultural de Fotografias do MAST.

2.2 Premiação
O MAST produzirá uma exposição com os três finalistas de cada categoria, além das eventuais
menções honrosas. Esta exposição será montada no hall da Biblioteca Henrique Morize, no
campus ON/MAST, durante a Semana Nacional de C&T 2018. A exposição será itinerante, de
modo que poderá vir a ser apresentada em outros locais após o término da Semana Nacional.
Além da participação na exposição, serão distribuídos outros prêmios conforme a tabela abaixo.

Categoria
Acervos do MAST

Céu noturno e o patrimônio
arquitetônico do campus
ON/MAST
Contrastes entre o patrimônio
arquitetônico do campus
ON/MAST e a natureza

Redes sociais

Servidores e colaboradores

1o lugar
_Livro “Imagens
da Ciência”;
_Kit MAST*;
_Certificado.
_Livro “Imagens
da Ciência”;
_Kit MAST;
_Certificado.
_Livro “Imagens
da Ciência”;
_Kit MAST;
_Certificado.
_Livro “Imagens
da Ciência”;
_Kit MAST;
_Certificado.
_Livro “Imagens
da Ciência”;
_Kit MAST;
_Certificado.

Vencedor geral – escolhido
entre os primeiro(a)s
colocado(a)s das três
primeiras categorias

2o e 3o lugares

Menção honrosa

_Livro “Imagens da
Ciência”;
_Certificado.

_Certificado.

_Livro “Imagens da
Ciência”;
_Certificado.

_Certificado.

_Livro “Imagens da
Ciência”;
_Certificado.

_Certificado.

_Livro “Imagens da
Ciência”;
_Certificado.

_Certificado.

_Livro “Imagens da
Ciência”;
_Certificado.

_Certificado.

_Um telescópio Galileoscope;
_Certificado;
_Premiação de sua categoria.

*Caneca, caneta e bloco personalizados.

2.3 Inscrições
As inscrições são gratuitas e estarão abertas entre os dias 25 de junho a 15 de agosto de 2018.
Serão aceitas imagens produzidas a partir de 1º de janeiro de 2018.


Os concorrentes deverão preencher a ficha de inscrição disponível no endereço
https://form.jotformz.com/81433581748665, incluindo os seguintes dados:
 Identificação e informações de contato;
 Título atribuído à fotografia;
 Data de realização da imagem;
 Equipamento utilizado para a produção da imagem;



Texto explicativo sobre a imagem, de até 500 caracteres, onde o autor deve falar sobre a
composição, sua intenção através dela, além de justificar a pertinência em relação ao tema
do concurso e à categoria escolhida.



Exceto para a categoria “Redes Sociais”, a foto (digital ou digitalizada, caso tenha sido obtida
com máquina analógica) deve ser anexada à ficha de inscrição disponível no endereço
https://form.jotformz.com/81433581748665. O arquivo deve estar no formato JPG, possuir no
mínimo 2k x 3k pixels (modo paisagem, 3k x 2k no modo retrato) e 300 dpi, a fim de garantir
resolução suficiente para impressão com boa qualidade (tamanho máximo do arquivo: 15
MB). O arquivo deve ser nomeado com o título da imagem e o último sobrenome do autor
(titulo_da_imagem_sobrenome.jpg).



No mesmo formulário com a imagem, é necessário assinalar a opção com a declaração de
cessão de uso da mesma.



No caso da categoria "Redes Sociais", o MAST entrará em contato com os vencedores para
solicitar a imagem original.



Cada participante pode concorrer com até 5 imagens em uma ou mais categorias, com exceção
dos servidores e colaboradores, que só terão suas inscrições aceitas na categoria
correspondente. Para cada submissão, uma ficha de inscrição deverá ser preenchida.



Ao inscrever-se no concurso, o participante declara que a imagem enviada é de sua autoria.



Após o envio de todas as informações e da imagem, os autores receberão uma notificação via
e-mail confirmando a inscrição, exceto para a categoria "Redes Sociais", cujos candidatos
serão identificados através das hashtags.

2.4 Comissão julgadora
A comissão julgadora será composta por:




Antonio Carlos de Freitas - Físico e Fotógrafo; Professor Associado do Instituto de Biologia
Roberto Alcântara Gomes (IBRAG), Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais LARAMG / UERJ;
Carlos Eduardo Fairbain - Astrofotógrafo;
Tânia Pereira Dominici – Astrofísica; Pesquisadora da Coordenação de Museologia do MAST,
que a presidirá.

As decisões da comissão julgadora não serão suscetíveis a recursos em qualquer etapa do
concurso.

2.5 Critérios de seleção


As fotos serão avaliadas pela comissão segundo a adequação ao tema do concurso, ao impacto
visual causado pela imagem e os aspectos técnicos, tais como enquadramento, tempo de
exposição e foco.



As fotos podem ser tratadas em programas de edição, porém não são permitidas alterações
significativas da imagem, como a remoção ou inclusão de elementos, ou outros aspectos que
comprometam a adequação ao tema, segundo critérios da Comissão Julgadora;



O MAST, através da Comissão Julgadora do concurso, reserva-se o direito de retirar da
competição uma imagem na qual seja verificada uma manipulação considerada excessiva.



Os vencedores serão comunicados do resultado até 10 de setembro de 2018. A divulgação
pública das fotos premiadas será feita na abertura da exposição, durante a Semana Nacional de
C&T 2018, a ser realizada entre 15 e 21 de outubro de 2018.

3. Disposições gerais


Caso haja pessoas identificáveis na foto, esta deverá ser acompanhada de uma autorização
expressa e específica para o uso da imagem, conforme indicado na ficha de inscrição;



A foto não deve conter identificação do fotógrafo;



É vedada a participação de servidores e colaboradores no MAST em quaisquer categorias além
daquela criada especialmente para este público;



O envio da inscrição implicará na concordância e aceitação de todos os termos e condições do
presente edital;



Dúvidas acerca deste concurso
concursofotografia@mast.br;



Casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Julgadora, não cabendo
recurso de qualquer natureza.
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