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Foguete UFPR
Apresenta notícias sobre as atividades com foguetes realizadas pelo Grupo de Foguetes Carl Sagan da UFPR
(www.foguete.ufpr.br) e pelo Grupo de Pesquisa em CFD, Propulsão e Aerodinâmica de Foguetes da UFPR
(www.cfd.ufpr.br).

domingo, 2 de outubro de 2016

Curso do GFCS/UFPR na UFFS
Nos dias 8 e 9 de setembro, o doutorando Nicholas Dicati esteve em Realeza (PR)
ministrando um curso sobre espaçomodelismo na Universidade Federal da Fronteira Sul
(UFFS) a convite do prof. Eduardo Almeida do curso de Física.
Durante o curso, os alunos montaram e lançaram diversos minifoguetes.
O engenheiro Nicholas Dicati é membro do Grupo de Foguetes Carl Sagan (GFCS), da
Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Na medida do possível e sob pedido, o GFCS/UFPR está disponível para apoiar a criação
de grupos ou equipes de foguetes em universidades e outras instituições de ensino de nível
superior ou médio, através de palestras, cursos e apoio técnico.
Também é possível agendar visitas ao Laboratório de Atividades Espaciais (LAE) do
GFCS/UFPR em Curitiba (PR).
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Lançamento de um minifoguete na UFFS.
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O engenheiro Nicholas Dicati lecionando o curso na UFFS.

http://fogueteufpr.blogspot.com.br/2016/10/cursodogfcsufprnauffs.html

1/3

02/10/2016

Foguete UFPR: Curso do GFCS/UFPR na UFFS

Os minifoguetes montados pelos alunos da UFFS.

A equipe de alunos com seus minifoguetes e o prof. Nicholas na UFFS.
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