
V Festival Brasileiro de Minifoguetes (2018) 
 

AVISOS sobre as atividades de 

29 de abril de 2018 (domingo) à noite 
(atualizado em 26 Abr 2018) 

 
Programa das atividades no laboratório Lena 4 (sala PG-12) [coordenadas: -25.452850, -49.232812]: 

 
• 20:00−21:00 h: minicurso Projeto estrutural de motor-foguete 
• 21:00−22:00 h: minicurso Estabilidade de minifoguetes  
 

 

AVISOS sobre as atividades de 

30 de abril de 2018 (segunda-feira) de manhã e tarde 
(atualizado em 26 Abr 2018) 

Local principal: auditório da Administração do Setor de Tecnologia no Centro Politécnico da UFPR em Curitiba 
Link: https://www.google.com.br/maps/@-25.4518249,-49.2324044,195a,35y,39.2t/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR 
Fica no 1º andar do prédio de 4 andares da direção do Setor de Tecnologia; este prédio fica ao lado da Biblioteca de Ciência e Tecnologia da 
UFPR. 
 
 
Pontos e coordenadas de referência:  
• gramado para fotos: -25.452498, -49.232180 
• auditório: -25.450517, -49.232601.  
• banheiros no mesmo andar do auditório: -25.450621, -49.232292 
• laboratório Lena 4 (sala PG-12) [no piso superior do prédio]: -25.452850, -49.232812 
• food trucks: -25.450165, -49.232284 
 
 
Programa das atividades no laboratório Lena 4 (sala PG-12): 

 
• 9:30−11:30 h: minicurso Cálculo e otimização da trajetória de minifoguetes 
 
 
Programa das atividades no gramado inclinado ao lado do Depto. Eng. Mecânica: 

 
• 13:30−14:00 h: fotos e vídeos de todos os participantes juntos 
 
 
Programa das atividades no auditório da Administração: 

 
• 14:00−14:30 h: palestra do Dr. Danilo Sakay (Agência Espacial Brasileira) 

 
• 14:30−15:30 h: premiações 

 
• 15:30−17:00 h: assembleia da BAR 
 
Traga água para seu consumo durante a sessão. 
 
Ao entrar no auditório, assinar a lista de presença. 
 
Recomenda-se que todas as equipes e participantes do Festival estejam na sessão do auditório pois haverá uma ou duas pequenas surpresas 
para todos. 
 
Todos poderão participar da Assembleia da BAR, porém somente poderão votar os sócios da BAR com anuidade paga. 
 
Recolher todo o lixo que produzir; não deixar lixo no local; jogar o lixo nas lixeiras. Não jogar esta folha no chão. 
 
Detalhes sobre o evento estão disponíveis na internet no site www.foguete.ufpr.br. 
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