
FESTIVAL DE MINIFOGUETES DE CURITIBA 2014 

AVISOS [9] 
 

(atualizado em 26 Fev 2014) 
 
1) A Comissão Organizadora divulgará nos AVISOS [10], ainda hoje, um cronograma geral das diversas etapas até o Festival, 

incluindo o prazo de inscrição final das equipes e de seus minifoguetes. 
 

2) Ainda esta semana, também deverá ser divulgado um Programa preliminar do evento, que será realizado em dois locais: 
(1) no Centro Politécnico da UFPR, no bairro Jardim das Américas, na cidade de Curitiba 
Link: https://maps.google.com.br/maps?q=Av.+Cel.+Francisco+H.+dos+Santos,+210&hl=pt-BR&ie=UTF8&ll=-25.452032,-49.234951&spn=0.007614,0.016469&sll=-25.45149,-

49.234715&sspn=0.062466,0.077162&hnear=Av.+Cel.+Francisco+H.+dos+Santos,+210+-+Jardim+das+Am%C3%A9ricas,+Paran%C3%A1,+81530-001&t=h&z=17 
(2) na Fazenda Canguiri da UFPR, na cidade de Pinhais, vizinha a Curitiba.  
Link: https://maps.google.com.br/maps?hl=en&ll=-25.387981,-49.128778&spn=0.007182,0.016469&t=h&z=17 

 

3) Estamos preparando um pequeno manual para orientar os participantes sobre a rodoviária e aeroporto de Curitiba, transporte, 
locais do evento, locais para refeições, alojamentos, a UFPR etc. 

 

4) Serão feitas algumas alterações nas Regras do Festival. A principal delas será a proibição de motores e minifoguetes metálicos, 
isto é, que tenham grande parte de materiais metálicos e pesem muito; isto é necessário porque não encontramos um local seguro 
para lançar minifoguetes pesados; lamentamos e pedimos desculpas se causamos ou causaremos algum transtorno com esta 
decisão; com mais tempo, para o Festival de 2015, tentaremos encontrar um local de lançamento adequado a qualquer tipo de 
minifoguete. Será liberado o uso de qualquer tipo de altímetro de bordo. Todos os lançamentos serão verticais. Na Categoria 
Livre, só será permitido um lançamento por equipe e não será obrigatório o uso de altímetro. As Regras Finais do Festival 
deverão ser divulgadas até 5 de março. 

 

5) Vamos reservar alojamentos da UFPR para as pessoas que tenham interesse. Mas isso depende, primeiro, da confirmação das 
inscrições finais dos interessados e do trâmite burocrático dentro da UFPR. Com isso, apenas no início de abril é que deveremos 
ter a confirmação de quantas pessoas poderão ser alojadas nas dependências da própria UFPR, sem qualquer custo. 

 

6) Vamos reservar ônibus da UFPR para transportar os participantes entre os locais do evento e os alojamentos/hotéis/albergues. 
Mas isso também depende, primeiro, da confirmação das inscrições finais dos interessados e do trâmite burocrático dentro da 
UFPR. Com isso, apenas no início de abril é que deveremos ter a confirmação de quantas pessoas conseguiremos transportar com 
ônibus da própria UFPR, sem qualquer custo. 

 

7) Vamos pedir a UFPR para permitir que os participantes façam refeições no Restaurante Universitário (RU), cujo custo é mais 
baixo que na iniciativa privada. Mas isso também depende, primeiro, da confirmação das inscrições finais dos interessados e do 
trâmite burocrático dentro da UFPR. Com isso, apenas no início de abril deveremos ter a confirmação de uso do RU pelos 
participantes do Festival e o respectivo preço. 

 

8) Infelizmente está prevista uma greve dos funcionários da UFPR a partir do próximo mês. Não é certo, mas provavelmente 
esta greve impedirá de termos alojamentos para os participantes, bem como transporte gratuito da UFPR em Curitiba e Pinhais, e 
uso do RU. Assim, para conseguirmos realizar o Festival, mesmo com esta provável greve, estamos enviando em anexo uma 
relação de hotéis e albergues de vários níveis e preços que indicamos aos participantes do Festival. Além disso, vamos pedir que 
cada participante pague uma taxa para cobrir as despesas de transporte privado entre Curitiba e Pinhais; esta taxa não será 
obrigatória, mas quem não pagar terá que se movimentar por conta própria. Considerando esta provável greve e seus efeitos sobre 
o Festival, recomendamos que cada equipe reserve recursos para pagar a sua estadia em hotéis/albergues e a taxa de transporte e, 
assim que possível, façam reservas em algum hotel/albergue indicado na lista em anexo. O valor desta taxa deverá ser de R$ 
50,00 por pessoa; como ela será cobrada e os termos desse serviço serão divulgados nos próximos dias. 

 

9) É possível que durante o período previsto para o Festival, dias 11 a 13 de abril, tenhamos em alguns períodos condições 
climáticas inadequadas para fazer lançamentos (chuva e vento forte). Assim, recomendamos que tomem suas providências 
considerando que o dia 14 de abril poderá ser usado eventualmente para algumas das competições. 

 

10) Estamos tentando contratar um fotógrafo profissional para registrar as atividades durante o evento; ele cobrará pelo fornecimento 
de fotos aos interessados. 

 

11) O Grupo de Foguetes Carl Sagan está perdendo vários altímetros durante os testes de seus minifoguetes. Além disso, estamos 
com dificuldades de comprar novos altímetros devido à falta no mercado. Mesmo assim, pretendemos emprestar nossos 
altímetros a outras equipes, mas devido a estas dificuldades, talvez não seja possível na quantidade adequada. Assim, durante o 
evento, também vamos tentar obter altímetros com outras equipes para que todos possam participar das competições. 

 

12) Quem precisar, poderá nos solicitar uma declaração informando que a equipe está transportando motores e minifoguetes para 
participar do Festival. 

 

13) Finalmente, estamos abertos a ideias, sugestões, críticas etc visando termos um ótimo evento. 
 
Contato: chmcfd@gmail.com 
 


