
FESTIVAL DE MINIFOGUETES DE CURITIBA 2014 

Dia 11 de abril (sexta-feira) 
 

(atualizado em 9 Abr 2014) 
 
local: Centro Politécnico da UFPR, em Curitiba 
 
As atividades da manhã serão realizadas no campo de futebol número 1 do Centro 
de Educação Física e Desportos (CED) da UFPR 
 
• Recomenda-se entrar no Centro Politécnico pela portaria com acesso à rua Amoroso Costa. Nesta portaria, pedir 

orientação ao segurança de como chegar ao estacionamento do Centro de Educação Física e Desportos (CED) da 
UFPR. Ao chegar no estacionamento, o campo de futebol 1 será visível à direita; não confundir com a pista de 
atletismo à esquerda. Levar a pé os materiais de cada equipe para o campo. A partir das 7:15 h, membros da 
Comissão Organizadora do Festival deverão estar no campo 1. 

 
• 07:30 h: apresentação das equipes da categoria Classe A à Comissão Organizadora do Festival, no campo de 

futebol número 1 do CED, levando os minifoguetes que pretendem lançar e os equipamentos necessários. 
 
• 07:45 h: reunião entre as equipes da categoria Classe A, Comissão Organizadora do Festival e o Diretor de 

Lançamentos para apresentação do protocolo de lançamentos, definição do armador e ignitista dos minifoguetes de 
cada equipe, e definição dos fiscais. 

 
• 08:00 h: início da sessão de lançamentos dos minifoguetes da categoria Classe A. Previsão atual: 7 lançamentos de 

3 equipes. 
 
• 09:30 h: apresentação das equipes da categoria Classe B à Comissão Organizadora do Festival, no campo de 

futebol número 1 do CED, levando os minifoguetes que pretendem lançar e os equipamentos necessários. 
 
• 09:45 h: reunião entre as equipes da categoria Classe B, Comissão Organizadora do Festival e o Diretor de 

Lançamentos para apresentação do protocolo de lançamentos, definição do armador e ignitista dos minifoguetes de 
cada equipe, e definição dos fiscais. 

 
• 10:00 h: início da sessão de lançamentos dos minifoguetes da categoria Classe B. Previsão atual: 9 lançamentos de 

3 equipes. Por motivo de segurança, dependendo do voo do primeiro lançamento de cada equipe, principalmente a 
distância entre o ponto de lançamento e o retorno do minifoguete ao solo, o Diretor de Lançamentos poderá 
determinar o adiamento dos demais lançamentos para o sábado, em Pinhais. 

 
• 12:00 h: guardar equipamentos e minifoguetes  
 
• 12:30 h: almoço por conta de cada pessoa 
 
As atividades da tarde serão realizadas no auditório da Administração, que fica no 
1º andar do prédio de 4 andares das direções dos Setores de Tecnologia e Exatas da UFPR; 
este prédio fica ao lado da Biblioteca de Ciência e Tecnologia da UFPR 
 
• 14:30 h, palestra: “Introdução ao voo de Gagarin e Vostok”, Oswaldo B. Loureda; 50 min 
 
• 15:30 h, oficina: “Montagem de motores de PVC e papel com KNSu”; Diego F. Moro; 30 min 
 
• 16:00 h, intervalo para lanche, bate-papo, exposição, registro de resultados do dia etc 
 
• 17:00 h, sessão técnica: “Banco estático caseiro”; Diego F. Moro; 30 min 
 
• 17:30 h, palestra: “Acrux Aerospace e Proposta de cooperação universitária”, Oswaldo B. Loureda; 30 min 
 
• 18:00 h: premiações do dia e avisos sobre alterações na programação para 12 de abril 
 
• 18:30 h: encerramento do dia 


