
V Festival Brasileiro de Minifoguetes (2018) 
 

AVISOS sobre a sessão de lançamentos de 

28 de abril de 2018 (sábado) à tarde 
(atualizado em 26 Abr 2018) 

Local: campo de futebol 1 do CED (Centro de Educação Física e Desportos) no Centro Politécnico da UFPR em Curitiba 
Link: https://www.google.com.br/maps/@-25.452945,-49.2353683,257m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR 
 
Ao entrar no local da sessão, na tenda da secretaria, assinar a lista de presença e entregar preenchido o formulário de autorização de menor 
(se pertinente). 
 
Usar capacete e protetor solar com fator mínimo 30. Traga água para seu consumo durante os lançamentos. 
 
Início da sessão: 13:30 h 
 
Fim da sessão: 17:00 h ou até acabarem os lançamentos  
 
Pontos e coordenadas de referência:  
• área de lançamento: -25.452989, - 49.236111 
• tenda da secretaria: -25.453495, -49.236239  
• tenda para as equipes e socorrista: -25.452622, -49.235756 
• banheiros: -25.453883, -49.236435 
• food trucks: -25.450165, -49.232284 
 
 Os fiscais da sessão de lançamentos estarão identificados com coletes alaranjados. 
 O diretor de lançamentos estará identificado com um colete verde. 
 Todos devem seguir as orientações e esclarecer dúvidas com os fiscais e o diretor de lançamentos. 
 Respeitar a área de segurança delimitada por fita zebrada; só entrar nela se for autorizado. 
 Se precisar, haverá um socorrista à disposição dos participantes do evento. 
 Evite fazer postagens no grupo do Festival no WhatsApp durante a sessão de lançamentos para que a comissão organizadora possa 

transmitir informações aos participantes. 
 
Plano: lançar 24 minifoguetes na seguinte ordem, categorias e equipes: 
• H50: 6 lançamentos (Greave, Supernova, LAE-50, Potiguar, Carcará, Palotina) 
• Fundamental: 2 lançamentos (LAE-Jr, CEELL-Kids) 
• H50-médio: 3 lançamentos (CEELL, ESS, CEB) 
• H100: 13 lançamentos (Greave, Supernova, RWolf, Antares, Amazon, LAE-100, Potiguar, CEELL, Carcará, PUC-RS, Palotina, ESS, CEB) 
 
Para cada categoria, serão feitos lançamentos em baterias de 3 minifoguetes. 
 
Cada equipe terá uma mesa e 4 cadeiras disponíveis dentro da tenda ao lado da área de lançamentos; se precisar de mais mesas e 
cadeiras, pedir a um fiscal. 
 
Sequência que a equipe deverá seguir sobre cada minifoguete: 
1) A equipe será chamada para se apresentar ao diretor de lançamentos dentro da tenda grande. 
2) Dentro da tenda grande, a equipe deverá pegar um altímetro padrão com o fiscal responsável pelos altímetros. 
3) A equipe deverá informar ao diretor de lançamentos se tem ou precisará emprestado rampa de lançamento, sistema de ignição e ignitor 

(haverá ignitor gratuitamente para todos que precisarem). 
4) A equipe deverá preparar o seu minifoguete na rampa de lançamento sob a supervisão de um fiscal que ajudará com o altímetro padrão. 
5) A equipe deverá se posicionar para fotos da equipe com o minifoguete e do minifoguete na rampa de lançamento. 
6) O diretor de lançamentos autorizará a equipe a fazer o lançamento do seu minifoguete. 
7) A equipe deverá fazer o lançamento do seu minifoguete; a pedido da equipe, algum fiscal poderá fazer o lançamento no caso do sistema 

de ignição ser da Organização do Festival. 
8) A equipe deverá acompanhar a trajetória do seu minifoguete e marcar visualmente a posição do pouso. 
9) A equipe deverá aguardar o lançamento dos outros minifoguetes da mesma bateria. 
10) Assim que o diretor de lançamentos autorizar, a equipe deverá encontrar o seu minifoguete sob a supervisão de um fiscal. 
11) Dentro da tenda grande, a equipe deverá devolver o altímetro padrão ao fiscal responsável pelos altímetros. 
 
Sequência que todas as pessoas presentes deverão seguir sobre cada minifoguete: 
a) Antes de cada lançamento, haverá 3 apitos seguidos de uma contagem regressiva de 5 segundos. 
b) Após isso, prestar atenção e olhar o minifoguete que será lançado. 
c) Ficar em silêncio desde o momento do lançamento do minifoguete até que ele pouse. 
d) Acompanhar visualmente a decolagem e o voo do minifoguete até o seu pouso. 
e) Se perder o minifoguete de vista, não olhar para cima; ficar olhando na horizontal ou para baixo e se proteger. 
 
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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