
Festival de Minifoguetes de Curitiba 2015 

Dia 19 de abril (domingo) 
 

(atualizado em 16 Abr 2015) 
 

Local: Fazenda Canguiri da UFPR, em Pinhais 
 
• 07:00 às 7:30 h: encontro de todos os participantes ao lado da Biblioteca de Ciência e Tecnologia, no Centro 

Politécnico da UFPR. Recomenda-se entrar no Centro Politécnico pela portaria com acesso à rua Amoroso Costa. 
Nesta portaria, apresentar seu nome e informar que está numa lista chamada LANÇAMENTOS DE FOGUETES, 
autorizando a sua entrada. Pedir orientação ao segurança de como chegar à Biblioteca C&T. Aguardar no 
estacionamento da Biblioteca. A partir das 7:00 h, fiscais e membros da Comissão Organizadora do Festival deverão 
estar neste estacionamento para recepção e orientações aos participantes do evento, bem como para guardar 
equipamentos nos carros e ônibus. 

 
• 07:30 h: saída em comboio para a Fazenda Canguiri  
 
• 08:00 h: chegada à Fazenda Canguiri e preparação dos equipamentos. 
 
• 08:30 h: reunião dos líderes das equipes das categorias Apogeu 200 m, Classe C e Apogeu 400 m com os fiscais e 

o diretor de lançamentos, no campo do NITA, para apresentação dos fiscais e explicação do protocolo de 
lançamentos, verificação do número e tipo de rampas de lançamento, sistemas de ignição e altímetros das equipes. 

 
• 09:00 h: início da sessão de lançamentos dos minifoguetes. Previsão: 13 lançamentos de 7 equipes. 
 
• 12:00 h: almoço 
 
• 14:00 h: reunião dos líderes das equipes das categorias Classe D, Livre de apogeu alto, Apogeu 800 m e Classe E 

com os fiscais e o diretor de lançamentos, no campo do NITA, para apresentação dos fiscais e explicação do 
protocolo de lançamentos, verificação do número e tipo de rampas de lançamento, sistemas de ignição e altímetros 
das equipes. 

 
• 14:30 h: início da sessão de lançamentos dos minifoguetes. Previsão: 15 lançamentos de 10 equipes. 
 
• 18:00 h: guardar equipamentos e minifoguetes  
 
• 18:30 h: retorno para Curitiba 
 

Observações 
 

1) Se estiver chovendo ou com vento forte na manhã do dia 19 de abril, a programação da manhã será executada junto 
com a programação da tarde do dia 19. 
 

2) Se estiver chovendo ou com vento forte no dia 19 de abril de manhã e à tarde, a programação deste dia será 
transferida para o dia 21 de abril. 


