
IV Festival Brasileiro de Minifoguetes 

Programa preliminar 
 

(atualizado em 14 Jul 2016) 
 
 

Dia 14 de fevereiro de 2017 (terça-feira) 
 
 

local: Centro Politécnico da UFPR, em Curitiba 
 

• 7:30 às 14:00 h: lançamentos de minifoguetes das categorias Apogeu 50 e 100 e Classe ½A 
 

• 16:00 h: minicursos 
 

• 19:00 h: análises dos altímetros dos lançamentos do dia 
 
 

Dia 15 de fevereiro de 2017 (quarta-feira) 
 
 

local: Fazenda Canguiri da UFPR, em Pinhais 
 

• De manhã: lançamentos de minifoguetes das categorias Apogeu 500 e 1000 
 

• À tarde: lançamentos de minifoguetes das categorias Apogeu 200 e Classe A 
 

• 20:00 h: análises dos altímetros dos lançamentos do dia 
 
 

Dia 16 de fevereiro de 2017 (quinta-feira) 
 
 

local: Centro Politécnico da UFPR, em Curitiba 
 

• De manhã e à tarde: palestras, sessões técnicas, exposição, minicursos, feira, concurso de 
fotografias, análises dos altímetros dos lançamentos feitos no evento 

 
 

Dia 17 de fevereiro de 2017 (sexta-feira) 
 
 

local: Centro Politécnico da UFPR, em Curitiba 
 

• 9:00 h: premiações, assembleia da BAR e encerramento do evento 
 
 

Observações 
 
 

1) Pede-se que todas as equipes participem da exposição do dia 16 de fevereiro com os 
minifoguetes que trouxerem para o evento e um banner sobre a equipe. 

 

2) A programação acima poderá ser alterada se nos dias 14 e/ou 15 de fevereiro não for possível 
realizar todos os lançamentos previstos. Neste caso, avisos diários serão postados no blog do 
evento e no grupo do evento no WhatsApp (peça o seu cadastro neste grupo) bem como 
informados durante o evento. 

 

3) Em caso de necessidade, o dia 18 de fevereiro (sábado) poderá ser usado para executar parte da 
programação que não for possível nos dias anteriores, como o lançamento de minifoguetes. 
Neste caso, um aviso será postado no blog do evento e no grupo do evento no WhatsApp bem 
como informado durante o evento. 


