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Educando e divulgando ciência e tecnologia através dos minifoguetes. Apresenta notícias da Associação Brasileira
de Minifoguetes (ABMF) ou Brazilian Association of Rocketry (BAR), fundada em 24 de abril de 2016 na
Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba (PR), com integrantes dos grupos de foguetes da UFABC,
UERJ, UNICAMP, UP, UTFPR, UFRGS, UFSC, UEMA, CEGAPA, UnB, ITA e UFPR.

MinifogueteMinifoguete

sexta-feira, 20 de setembro de 2019

IV Campanha de Popularização dos Minifoguetes - 2019

A Campanha de Popularização dos Minifoguetes é um evento anual, proposto pela BAR
em 2016, no qual indivíduos, grupos amadores, equipes e entusiastas em geral se reúnem
regionalmente para promover as atividades relacionadas com o lançamento de foguetes dos
mais diversos tipos.

1. Popularizar os minifoguetes e o espaçomodelismo/foguetemodelismo entre estudantes e
não estudantes;

2. Divulgar a Associação Brasileira de Minifoguetes – BAR;
3. Divulgar as equipes e grupos de foguetes brasileiros;
4. Divulgar o VII Festival Brasileiro de Minifoguetes 2020;
5. Divulgar o Programa Espacial Brasileiro;
6. Despertar e motivar vocações para as áreas científica e espacial;
7. Comemorar 50 anos da Missão Apollo 11;
8. Comemorar 62 anos do lançamento do primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik I em 4

Out 1957.

A IV Campanha de Popularização dos Minifoguetes ocorrerá durante os meses de setembro
a dezembro. Sugere-se que o grupo/equipe organize em sua região atividades de integração,
podendo ser apresentações para o público geral, palestras ou minicursos sobre foguetes,
oficinas de construção, lançamentos de foguetes PETs, lançamentos de foguetes a serem
inscritos no VII Festival Brasileiro de Minifoguetes em 2020, entre diversas outras atividades que
tenham por objetivo a popularização dos minifoguetes no Brasil.

Os grupos/equipes que estão se preparando para o VII Festival Brasileiro de
Minifoguetes, a ser realizado em maio de 2020 em Curitiba, poderiam aproveitar um
dia de seus testes de voo para participar deste evento com testes/lançamentos
públicos;
Divulgar o evento em sua instituição e mídia local, convidando a comunidade interna
e externa à sua instituição para participar;
Ministrar uma palestra e/ou minicurso, destinado a leigos, para explicar conceitos
básicos sobre foguetes e minifoguetes, aerodinâmica, propulsão, estabilidade,
trajetória, segurança, entre outros. Falar sobre o programa espacial brasileiro, a
Associação Brasileira de Minifoguetes, o Festival Brasileiro de Minifoguetes,
esclarecer dúvidas sobre astronáutica e assuntos relacionados;
Ministrar uma oficina, destinada a leigos, para montar um espaçomodelo básico, de
baixo custo, com motores comerciais de baixo impulso;
Realizar uma exposição de minifoguetes, com fotos e vídeos do grupo/equipe;
Pedir doação de dinheiro às pessoas que participarem das atividades para ajudar nas
despesas de cada equipe com pesquisa e desenvolvimento;
Distribuir uma folha impressa a cada espectador dos lançamentos com texto sobre a
equipe, os minifoguetes a serem lançados, BAR, Festival de Minifoguetes, etc. O
mesmo poderia ser feito em relação à palestra, minicurso, oficina e exposição;
Registrar: o número de participantes em cada atividade (palestra/minicurso, oficina,
exposição, lançamentos etc); nome do minifoguete, classe do motor e resultados de
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Os objetivos desse evento são:

Sugestões de atividades propostas pela BAR: 
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às setembro 20, 2019  

cada voo; fazer fotos e vídeos de tudo. Essas informações serão solicitadas após o
evento para um relatório resumido da BAR visando divulgar os resultados do evento.

Para participar do evento não é necessário ser sócio da BAR, nem existe taxa, sendo a
organização do evento de responsabilidade do grupo/equipe.

Para se inscrever na Campanha basta preencher o formulário disponível no seguinte link:
https://forms.gle/MHpCYuSdhGYCUqsZ7

Observações:
1.    As atividades de cada participante deverão ser executadas no período de 23 de setembro a 31

de Dezembro de 2019;
2.    Cada equipe ou grupo de foguetes deverá lançar pelo menos um minifoguete;
3.    Para quem precisar, a BAR poderá enviar uma carta pedindo apoio à realização do evento; basta

enviar o texto necessário;
4.    Qualquer dúvida ou sugestão: minifoguete@gmail.com

Com intuito de registrar e promover todas as iniciativas de pesquisa e desenvolvimento
de minifoguetes no Brasil, a BAR solicita aos grupos/equipes que participarem do evento um
relatório com as atividades desenvolvidas na IV Campanha de Popularização dos Minifoguetes –
2019.

Este relatório deverá ser enviado à BAR até o dia 31 de janeiro de 2020 através do e-
mail minifoguete@gmail.com e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

1.    Nome da equipe e instituição;
2.    Dia no qual foram realizados os lançamentos;
3.    Número de lançamentos realizados;
4.    Classes dos motores usados;
5.    Número de pessoas da equipe que participaram dos lançamentos;
6.    Número de espectadores (que não da equipe) que participaram dos lançamentos;
7.    Cidade em que foram realizados os lançamentos;
8.    Link de pelo menos um vídeo no Youtube sobre os lançamentos ou o evento;
9.    Pelo menos uma foto do evento ou dos lançamentos.

Para os grupos/equipes que organizarem algum evento na IV Campanha de
Popularização dos Minifoguetes – 2019 em sua região e enviarem o Relatório de Atividades
receberão um Certificado de Participação, demonstrando os esforços realizados para incentivar
as atividades no Brasil. E também ganharão uma inscrição grátis de equipe no VII Festival
Brasileiro de Minifoguetes 2020.

Como participar:

Relatório de Atividades

Certificado de Participação

Participe e divulgue a
IV Campanha de Popularização dos Minifoguetes

2019.

Comissão de Eventos

Associação Brasileira de Minifoguetes (BAR)

20 de Setembro de 2019

http://minifoguete.blogspot.com/2019/09/iv-campanha-de-popularizacao-dos.html
https://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6362437620105242883&postID=2037838338714380272&from=pencil
https://forms.gle/MHpCYuSdhGYCUqsZ7
mailto:minifoguete@gmail.com
mailto:minifoguete@gmail.com
https://1.bp.blogspot.com/-uhxIvkW6dsU/XYVuo72mkhI/AAAAAAAAC7k/_3VEXB2Qx1MhnNyLz2KtQX_1EO48LhbiwCLcBGAsYHQ/s1600/divulgacao_2019-09-20.jpg
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6362437620105242883&postID=2037838338714380272&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6362437620105242883&postID=2037838338714380272&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6362437620105242883&postID=2037838338714380272&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6362437620105242883&postID=2037838338714380272&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6362437620105242883&postID=2037838338714380272&target=pinterest


20/09/2019 Minifoguete: IV Campanha de Popularização dos Minifoguetes - 2019

minifoguete.blogspot.com/2019/09/iv-campanha-de-popularizacao-dos.html 3/3

Postagem mais antigaPágina inicial

Assinar: Postar comentários (Atom)

Sair

 Notifique-me

Digite seu comentário...

Comentar como: Carlos Henriqu

PublicarPublicar  VisualizarVisualizar

Nenhum comentário:

Postar um comentário

IV Campanha de Popularização dos Minifoguetes - 2019

Festival 2019 [27]: minicursos
MINICURSOS no Festival 2019 O formulário para inscrição nos MINICURSOS do  VI
Festival Brasileiro de Minifoguetes  (2019)  está dispon...

Festival 2019 [04]: apresentação
VI Festival Brasileiro de Minifoguetes Curitiba, 27 de abril a 1º de maio de 2019. Venha
participar como competidor ou espectador...

Festival 2019 [03]: aberta a inscrição de equipes
Está aberta a inscrição de equipes no   VI Festival Brasileiro de Minifoguetes  (2019) ,
que deverá ser realizado de 27 de abril a 1 de maio...
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