
VI Festival Brasileiro de Minifoguetes (2019) 

 
Programa preliminar 

 

(atualizado em 3 Mar 2019) 
 
Dia 26 de abril de 2019 (sexta-feira) / Centro Politécnico da UFPR em Curitiba 

 

• 18:00−21:00 h [auditório da Administração do Setor de Tecnologia]: abertura do evento, esclarecimento de dúvidas sobre as regras 
do evento e os protocolos de lançamento etc; para as equipes com lançamentos em 27 de abril: inspeção OBRIGATÓRIA dos 
minifoguetes e empréstimo de altímetros da BAR. 

• 18:00−21:30 h: minicursos. 
 
Dia 27 de abril de 2019 (sábado) / Centro Politécnico da UFPR em Curitiba 

 

• 08:00−14:00 h [campo de futebol 1]: lançamentos de minifoguetes das categorias Fundamental, H50-médio e  H100. 
• 14:00−16:00 h: período provável para almoço; dependerá da sessão de lançamentos da manhã. 
• 16:00−21:00 h [ginásio do CED, ao lado do campo de futebol 1]: exposição OBRIGATÓRIA, aberta ao público, com 

apresentação, banner e minifoguetes de todas as equipes; fotos e vídeos oficiais de todos os participantes juntos com seus 
minifoguetes e de cada equipe; para as equipes com lançamentos em 28 e 29 de abril: inspeção OBRIGATÓRIA dos minifoguetes 
e empréstimo de altímetros da BAR. 

• 16:30−21:30 h: minicursos. 
 
Dia 28 de abril de 2019 (domingo) 

 

local: Fazenda Santa Maria do Rincão do Ipê em Campo Largo 
 

• 09:30−12:00 h: lançamentos de minifoguetes das categorias H2k e H3k. 
 

local: Centro Politécnico da UFPR em Curitiba 
 

• 14:00−16:00 h: período provável para almoço; dependerá da sessão de lançamentos da manhã. 
• 16:00−20:00 h: minicursos. 
• 20:00−21:30 h [auditório da Administração do Setor de Tecnologia]: premiações dos lançamentos de 27 Abr 2019. 
 
Dia 29 de abril de 2019 (segunda-feira) 
 

local: Colônia Penal AgroIndustrial do Estado do Paraná em Piraquara 
 

• 08:00−12:00 h: lançamentos de minifoguetes das categorias H500 e H1k. 
• 12:00−13:00 h: período provável para lanche; dependerá da sessão de lançamentos da manhã. 
• 13:00−18:00 h: lançamentos de minifoguetes das categorias H1k e X100h250. 

 

local: Centro Politécnico da UFPR em Curitiba 
 

• 20:00−22:00 h: minicursos. 
 
Dia 30 de abril de 2019 (terça-feira) / Centro Politécnico da UFPR em Curitiba 

 

• 08:00−12:00 h [auditório da Administração do Setor de Tecnologia]: seminário. 
• 09:00−12:00 h: minicursos. 
• 12:00−14:00 h: período para almoço. 
• 14:00−15:00 h [auditório da Administração do Setor de Tecnologia]: palestra da AEB. 
• 15:00−16:30 h [auditório da Administração do Setor de Tecnologia]: premiações dos lançamentos de 28 e 29 Abr 2019. 
• 17:00−19:00 h [auditório da Administração do Setor de Tecnologia]: definições sobre o Festival 2020 e assembleia anual da BAR. 
 
Dia 1º de maio de 2019 (quarta-feira) [feriado nacional] 

 

local: Centro Politécnico da UFPR em Curitiba 
 

• 09:00−12:00 h: minicursos. 
• 12:00−14:00 h: período para almoço. 
• 14:00−16:00 h: minicursos. 

 
 



VI Festival Brasileiro de Minifoguetes (2019) 

 
 

Informações adicionais 
 
 

1) Em caso de necessidade, a programação acima poderá ser alterada durante o evento, principalmente no caso de chuva ou vento 
muito forte nas sessões previstas para os lançamentos, bem como devido à quantidade de lançamentos a realizar em cada sessão. 

2) O dia 1o de maio (quarta-feira, feriado nacional) poderá ser usado para completar todos os lançamentos previstos se não for 
possível realizá-los nos dias anteriores, bem como para o resto da programação prevista para o evento. Portanto, isso poderá alterar 
as datas e horários das sessões de premiações. 

3) A ordem de lançamento das categorias e das equipes será definida com base nos protocolos de lançamento. 
4) Avisos sobre alterações do programa durante o evento serão postados no blog do evento e nos grupos do evento no WhatsApp e 

Facebook bem como informados durante o evento. 
5) Peça o seu cadastro no grupo do evento no Facebook em https://www.facebook.com/groups/minifoguete/. 
6) O programa detalhado de cada dia do evento será divulgado na semana anterior ao evento. 
7) Na inspeção obrigatória do dia 26 Abr 2019 é necessário que estejam presentes o minifoguete e pelo menos um membro de cada 

equipe que participará das categorias Fundamental, H50-médio e H100. A equipe que não participar será desclassificada. 
8) Na exposição obrigatória do dia 27 Abr 2019 é necessário que estejam presentes os minifoguetes e os membros de cada equipe. A 

equipe que não participar será desclassificada. 
9) Na inspeção obrigatória do dia 27 Abr 2019 é necessário que estejam presentes o minifoguete e pelo menos um membro de cada 

equipe que participará das categorias X100h250, H500, H1k, H2k e H3k. A equipe que não participar será desclassificada. 
10) A Organização do Festival não enviará nada pelo correio, ou seja, troféus, certificados etc. Tudo deverá ser recebido durante o 

evento. 
11) A programação acima é preliminar. Portanto, poderá sofrer ajustes devido ao cancelamento de categorias, ampliação dos períodos 

das sessões de lançamentos etc. 
12) A programação definitiva planejada será divulgada no início de abril após o encerramento das inscrições. 

 
 

https://www.facebook.com/groups/minifoguete/

