
 

  

Ref.: SAE MS 008/20 
São Paulo, 15 de dezembro 2020 

 
22ª. Competição SAE BRASIL AeroDesign 

SAE BRASIL anuncia vencedores da Etapa Competição de Projeto 
 

A Etapa Competição de Projeto da 22ª. Competição SAE BRASIL AeroDesign desenrolou-
se como previsto e, após sucessivas avaliações dos Relatórios de Projeto e realização de 
apresentações por parte das equipes concorrentes ao longo do período de 16 de julho a 
31 de outubro, o Comitê Técnico da Competição deu por concluída a etapa em questão, 
anunciando, como disposto a seguir, as equipes vencedoras: 

Classe Micro 

A equipe Microraptor, da Universidade Federal de Juiz de Fora foi a vencedora da Classe 
Micro com um total de 161,82 pontos. 

A tabela a seguir detalha equipes premiadas do primeiro ao terceiro lugar, na Classe 
Micro. 

# Equipe Instituição de Ensino Pontos 

1º. Microraptor Universidade Federal de Juiz de Fora 161,82 

2º. TREM KI VOA MICRO Universidade Federal de São João del Rei 147,72 

3º. Uai, sô! Fly!!! Micro Universidade Federal de Minas Gerais 147,61 

Classe Advanced 

Na classe Advanced, a equipe EESC-USP Charlie, da Universidade de São Paulo – Escola de 
Engenharia de São Carlos, foi a vencedora com 181,48 pontos.  

A tabela a seguir detalha equipes premiadas do primeiro ao terceiro lugar na Classe 
Advanced. 

# Equipe Instituição de Ensino Pontos 

1º. EESC-USP Charlie Universidade de São Paulo – Escola de 
Engenharia de São Carlos 181,48 

2º. Leviatã Instituto Tecnológico de Aeronáutica 176,71 

3º. Canarinho Aerodesign Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” 162,96 

Classe Regular 

A equipe Keep Flying, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo foi a grande 
vencedora da Classe Regular, totalizando 174,13 pontos. 

A tabela a seguir detalha equipes premiadas do primeiro ao quinto lugar, na Classe 
Regular. 

 

 



 

  

# Equipe Instituição de Ensino Pontos 
1º. Keep Flying Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 174,13 

2º. EESC-USP Alpha Universidade de São Paulo – Escola de 
Engenharia de São Carlos 168,49 

3º. UAI, Sô! FLY!!! Universidade Federal de Minas Gerais 165,78 
4º. UIRÁ Aerodesign Universidade Federal de Itajubá 163,02 

5º TUCANO Universidade Federal de Uberlândia 162,01 

As tabelas do Anexo A, ao final desta mensagem, fornecem a classificação detalhada das 
equipes. 

Com respeito à continuidade da 22a. Competição SAE BRASIL AeroDesign e em particular 
à realização da etapa Competição de Voo, e consoante previamente divulgado por meio 
das mensagens SAE001/20 e SAE002/20, a Comissão Organizadora tem o seguinte a 
esclarecer: 

1- Como anunciado em mensagens anteriores, a Competição poderá vir a ter 
prosseguimento e ser concluída com a etapa Competição de Voo – a ser realizada de 
forma presencial ou com base em vídeos enviados pelas equipes, a ocorrer no 
primeiro trimestre de 2021, em data a ser oportunamente anunciada.  

2- A realização da etapa Competição de Voo estará condicionada a uma combinação de 
variáveis de natureza sanitária, financeira, logística e operacional, diretamente 
relacionadas com desdobramentos da pandemia Covid-19, afetando todas as partes 
interessadas: apoiadores, patrocinadores, organizadores e concorrentes. 

3- A SAE BRASIL deverá pronunciar-se de forma definitiva acerca da realização da Etapa 
Competição de Voo, e em quais condições, até 15 de janeiro de 2021. 

4- Considerando o presente estágio de evolução da pandemia Covid-19 e dificuldades 
enfrentadas pela maioria das equipes na construção, teste e operação de suas 
aeronaves além de outros impedimentos – de ordem financeira, logística e 
operacional – às suas atividades, e indo ao encontro de manifestações por parte de 
capitães de equipes em permanente diálogo com o Comitê Técnico ao longo dos 
últimos nove meses, a Comissão Organizadora da Competição decidiu que, em se 
confirmando a possível realização da Etapa Competição de Voo, nos termos acima 
descritos, esta não deverá implicar em pontuação adicional para as equipes 
concorrentes. 

5- Em assim sendo, a pontuação obtida pelas equipes na Etapa Competição de Projeto 
será considerada referência para declaração das equipes vencedoras da 22ª. 
Competição SAE BRASIL AeroDesign e para a participação das quatro equipes 
brasileiras nas Competições Aero Design East e Aero Design West, a serem realizadas 
pela SAE International em 2021, como detalhado na Mensagem 007/20, datada de 14 
de dezembro de 2020. 

 

Comissão Organizadora  
22ª Competição SAE BRASIL AeroDesign. 



 

  

Anexo A – Etapa Competição de Projeto - Classificação Detalhada 
Classe Regular 

 



 

  

Classe Advanced 

 
Classe Micro 

 
 

 
 


