FESTIVAL DE MINIFOGUETES DE CURITIBA 2014

Programa detalhado do evento
(atualizado em 1 Abr 2014)

Dia 11 de abril (sexta-feira)
local: Centro Politécnico da UFPR, em Curitiba
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08:00 h: lançamentos de minifoguetes da categoria Classe A
10:00 h: lançamentos de minifoguetes da categoria Classe B
12:00 h: almoço
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

Dia 12 de abril (sábado)
local: Fazenda Canguiri da UFPR, em Pinhais

• 08:00 h: lançamentos de minifoguetes da categoria Apogeu 150 m
• 09:30 h: lançamentos de minifoguetes da categoria Classe C
• 12:00 h: retorno para Curitiba e almoço

local: Centro Politécnico da UFPR, em Curitiba
•
•
•
•
•
•

15:00 h, palestra: “Processos de combustão em foguetes”; Fernando S. Costa (INPE); 60 min
16:00 h, sessão técnica: “Missão Boitatá II”; Luiz F. S. Santos; 15 min
16:20 h, palestra: “Reuniões nacionais de clubes espaciais, na década de 70, no IAE”; Paulo G. Ramos; 40 min
17:00 h, intervalo para lanche, bate-papo, exposição, registro de resultados do dia etc
18:00 h: premiações do dia e avisos sobre alterações na programação para 13 de abril
18:30 h: encerramento do dia

Dia 13 de abril (domingo)
local: Fazenda Canguiri da UFPR, em Pinhais

• 08:00 h: lançamentos de minifoguetes da categoria Apogeu 1000 m
• 10:00 h: lançamentos de minifoguetes da categoria Livre
• 12:00 h: retorno para Curitiba e almoço

local: Centro Politécnico da UFPR, em Curitiba

•
•
•
•

15:00 h, bate-papo, exposição, registro de resultados do dia etc
15:30 h: premiações do dia
16:00 h: mesa-redonda sobre o Festival/2014 e propostas para o Festival/2015
17:00 h: encerramento do evento

Dia 14 de abril (segunda-feira)
Reserva para uso se necessário devido às condições meteorológicas nos dias 11 a 13 de abril.
Atenção: o programa acima é baseado nas inscrições finais das equipes; caso haja desistências de equipes, o programa efetivamente a
ser executado poderá sofrer alterações.
O programa que realmente será executado durante o evento poderá ser modificado por motivos meteorológicos e variações no
tempo previsto para cada atividade.
Contato: chmcfd@gmail.com

