
V Festival Brasileiro de Minifoguetes (2018) 

Programa Resumido 
 

(atualizado em 20 Abr 2018) 
 
 

Dia 28 de abril de 2018 (sábado) 
 

local: Centro Politécnico da UFPR em Curitiba 
 

• 8:00−9:00 h [ginásio do CED, ao lado do campo de futebol 1]: abertura do evento, apresentação da comissão 
organizadora, esclarecimento de dúvidas sobre as regras e os protocolos de lançamento etc 

• 9:30−11:30 h [sala PG-12/Lena-4 e laboratório LMH]: minicursos 
• 9:30−11:30 h [ginásio do CED, ao lado do campo de futebol 1]: exposição com apresentação, banner e minifoguetes 

de cada equipe (aberta ao público) 
• 11:30−13:30 h: período para almoço 
• 13:30−18:30 h [campo de futebol 1]: lançamentos de minifoguetes das categorias H50, Fundamental, H50-médio e  

H100. 
• 18:30−20:00 h: período para jantar 
• 20:00−22:00 h [sala PG-12/Lena-4]: minicursos 
 
 

Dia 29 de abril de 2018 (domingo) 
 

local: Fazenda Canguiri da UFPR em Pinhais 
 

• 9:00−12:00 h: lançamentos de minifoguetes das categorias H200 e H500 
• 12:00−13:30 h: período para almoço 
• 13:30−17:30 h: lançamentos de minifoguetes das categorias H500 e H1k 

 

local: Centro Politécnico da UFPR em Curitiba 
 

• 19:00−20:00 h: período para jantar 
• 20:00−22:00 h [sala PG-12/Lena-4]: minicursos 
 
 

Dia 30 de abril de 2018 (segunda-feira) 
 

local: Centro Politécnico da UFPR em Curitiba 
 

• 09:30−11:30 h [sala PG-12/Lena-4]: minicursos 
• 11:30−13:30 h: período para almoço 
• 13:30−14:00 h [no gramado inclinado ao lado do Depto. Eng. Mecânica]: fotos e vídeo de todos os participantes 

juntos 
• 14:00−14:30 h [auditório da Administração do Setor de Tecnologia]: palestra da AEB 
• 14:30−15:30 h [auditório da Administração do Setor de Tecnologia]: premiações 
• 15:30−17:00 h [auditório da Administração do Setor de Tecnologia]: assembleia da BAR 
 
 

Observações 
 

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. 

2) O dia 1o de maio (terça-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. 

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 nos grupos do evento no WhatsApp e Facebook. 
6) O almoço e jantar em cada dia é por conta de cada participante. Haverá Food Trucks ao lado do prédio da 

Administração no Centro Politécnico da UFPR. 
7) O programa detalhado de cada dia do evento será divulgado na próxima semana. 
8) Informações sobre cada lançamento serão postadas online no WhatsApp. Portanto, recomenda-se que todos os 

participantes estejam cadastrados no grupo do evento no WhatsApp; peça o seu cadastro através do líder da sua 
equipe. 


