
 

  

Ref.: SAE MS 004/20 
São Paulo, 21 de setembro 2020 

 
Voluntários à Competição SAE BRASIL AeroDesign 

 

Com satisfação a Comissão Organizadora da Competição SAE BRASIL AeroDesign tem 

constatado o crescente interesse da parte de entusiastas da competição em participar 

dos trabalhos de organização e execução do evento, na condição de voluntários. 

Normalmente, as atividades conduzidas por voluntários são tarefas das mais diversas: da 

análise e avaliação de relatórios de projeto enviados pelas equipes, passando pela 

avaliação das apresentações orais (Competição de Projeto), a tarefas como inspeção de 

segurança das aeronaves, interpretação e aplicação do Regulamento, etc. (Competição de 

Voo). 

Em face do cenário adverso e incerto com que nos defrontamos todos desde o início do 

ano, e como já esclarecido por meio das mensagens SAE MS-001/20 e SAE MS 002/20, 

datadas respectivamente de 2 de julho e 16 de julho p.p., a edição de 2020 terá lugar em 

duas etapas: 

1. Competição de Projeto – de outubro a dezembro de 2020, de modo virtual, e: 

2. Competição de Voo – no primeiro trimestre 2021, de modo presencial ou video, em 

data a ser confirmada oportunamente. 

A realização da Competição de Voo está sujeita a uma combinação de variáveis de 

naturezas sanitária, financeira, logística e operacional diretamente relacionadas com 

desdobramentos da pandemia Covid-19 e afetando todas as partes interessadas: 

patrocinadores, apoiadores, organizadores e concorrentes. 

Apenas a etapa Competição de Projeto, abrangendo relatório de projeto e apresentação 

oral, está confirmada até o presente momento, sendo que a apresentação oral não será 

objeto de avaliação técnica. A prevalecer o quadro atual, portanto, a atividade a ser 

conduzida por voluntários consistirá na análise e avaliação de relatórios de projeto. 

Conscientes da paixão que o Projeto AeroDesign desperta nas pessoas, assim como do 

genuíno desejo de muitos ex-concorrentes, de retribuir em parte o benefício que a 

participação no Projeto proporcionou à sua formação profissional, a Comissão 

Organizadora da Competição AeroDesign definiu requisitos e regras – detalhados em 

página a seguir - aplicáveis ao processo de engajamento e participação de interessados 

em integrar o Comitê Técnico (CT) na condição de voluntários. 

Desta forma, a Comissão Organizadora busca assegurar tratamento transparente e 

isonômico a todos os interessados, ao mesmo tempo que reitera o interesse permanente 

em contar com pessoas motivadas, de elevado nível de comprometimento e incansáveis, 

faça chuva ou faça sol! 



 

  

Para maiores informações acerca do Projeto AeroDesign, acesse a Home Page da SAE 

BRASIL: www.saebrasil.org.br, ou comunique-se diretamente com Carolina Gomes, 

Assistente de Eventos Estudantis, através das seguintes referências para contato: 

Tel: 0 11 3287- 2033 ramal 238 

E-mail: aerodesign@saebrasil.org.br  

 

Comissão Organizadora  

22ª Competição SAE BRASIL AeroDesign. 
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Projeto SAE BRASIL AeroDesign 
Inscrição e Engajamento de Voluntários ao Comitê Técnico 

Introdução 

 

O presente documento define procedimentos e requisitos aplicáveis ao engajamento de 

novos integrantes do Comitê Técnico (CT) da Competição SAE Brasil AeroDesign, 

interessados em participar em atividades do CT na condição de voluntários. 

 

Inscrições 

 

Inscrições de interessados poderão ser feitas através do preenchimento de formulário 

acessível por meio do link explicitado a seguir: 

https://forms.gle/JKBFbAupbvcNXYPV9 

 

Inscrições serão aceitas até a data limite de 09/10/2020. 

 

Requisitos aplicáveis 

 

Os seguintes requisitos se aplicam: 

1. O candidato não poderá estar vinculado como estudante em nível de graduação ou pós-

graduação com qualquer instituição de ensino que mantenha equipe(s) inscrita(s) na 

competição. 

2. No caso de vínculo já encerrado como estudante em nível de graduação ou pós-

graduação com qualquer instituição de ensino com equipe(s) inscrita(s) na competição, 

este deverá ter ocorrido, no mínimo, 1 (um) ano antes do ano correspondente à 

inscrição como voluntário. 

3. Eventual participação do candidato como concorrente em Competição AeroDesign (no 

Brasil ou exterior) deverá ter ocorrido, no mínimo, 1 (um) ano antes do ano 

correspondente à inscrição como voluntário. 

Por prezar e valorizar a imparcialidade de todos os integrantes do Comitê Técnico da 

Competição, a Comissão Organizadora recomenda que candidatos que mantenham forte 

vínculo com membros de equipe participante da Competição, abdiquem de forma 

consciente de sua participação no evento, desta forma contribuindo para o longo e 

reconhecido histórico de integridade da Competição. 

 

Por fim: a Comissão Organizadora da Competição SAE BRASIL AeroDesign se reserva o 

direito de, a qualquer tempo, rever e alterar os requisitos acima enunciados conforme a 

necessidade e segundo conduta adotada por voluntários antes e durante a Competição - 

abrangendo, mas não limitada a – manifestações em redes sociais. 

https://forms.gle/JKBFbAupbvcNXYPV9

