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Programação da 23ª Competição SAE BRASIL 
AeroDesign 

Considerando o cenário ainda incerto quanto à evolução da pandemia Covid-19 em 

semanas e meses à frente, assim como os impactos irreversíveis já acarretados em 

atividades de preparação e desenvolvimento de projetos de aeronaves das equipes 

concorrentes à 23ª Competição AeroDesign, a SAE BRASIL e a Comissão Organizadora 

da Competição, com destaque para seu Comitê Técnico, tem o seguinte a anunciar: 

1. a 23ª Competição AeroDesign será realizada de setembro a novembro de 2021, 

restrita, porém, à etapa Competição de Projeto, segundo formato online. 

2. A etapa Competição de Voo não deverá ser realizada nesta edição da Competição, 

estando definitivamente cancelada, portanto. 

3. Sobre o Torneio de Acesso, a entrega dos vídeos de voos está cancelada, e o 

formato e novas datas para o mesmo serão divulgados até 6 de agosto de 2021. 

Acerca da realização da Competição de Projeto, em formato online, cabem, ainda, o 

seguintes esclarecimentos: 

Relatórios de Projeto 

A entrega dos relatórios está prevista para até 1 de setembro de 2021 (sem 

penalidade) e 16 de setembro de 2021 (com penalidade), com avaliação e liberação de 

notas e classificação final em 15 de novembro de 2021; 

Em razão do exposto no item 2, acima, a entrega de vídeos de voo está cancelada. 

Em linha com regras de distanciamento social aplicáveis ao cenário de combate à 

pandemia Covid-19, equipes e seus integrantes deverão desenvolver projetos de forma 

remota, a partir de suas respectivas bases, sem a necessidade de acessar oficinas e/ou 

laboratórios para construção de protótipos ou corpos de prova. Consequentemente, 

não serão consideradas nas notas de avaliação a realização de ensaio em voo ou de 

qualquer outro ensaio físico (estruturais, túnel de vento etc..).  

Apresentações Orais 

As apresentações orais serão realizadas em 6 e 7 de novembro de 2021. 
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As apresentações ocorrerão por meio de sessões online (ao vivo), perante comissões de 

juízes responsáveis por sua avaliação, não devendo exceder duração de 15 min, como 

tradicionalmente adotado em edições presenciais da Competição.  

Informações quanto a layouts e formatos a serem observados em apresentações 

deverão ser divulgadas pela SAE BRASIL até 30 de setembro de 2021.  

As notas das apresentações orais serão divulgadas em 15 de novembro de 2021, 

juntamente com as notas de relatórios de projeto. 

Como ocorrido em 2020, as apresentações das equipes que obtiverem as melhores 

notas na etapa Competição de Projeto – e, por conseguinte, vencedoras da 23ª. 

Competição AeroDesign - serão postadas no Canal do Youtube do Comitê Técnico da 

Competição, como detalhado a seguir: 

 5 primeiros da Classe Regular; 

 3 primeiros da Classe Advanced; 

 3 primeiros da Classe Micro. 

Desnecessário destacar, a divulgação das apresentações tem por objetivo propiciar 

visibilidade acerca de cada projeto a toda a comunidade aeronáutica - competidores, 

comissão técnica, professores, fiscais e patrocinadores – ao mesmo tempo que 

assegurando merecido destaque e visibilidade às equipes vencedoras da Competição. 

 

Comissão Organizadora 
23ª Competição SAE BRASIL AeroDesign. 
 


