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Tem início o 9º Fórum SAE BRASIL AeroDesign 
 

Está programado para ocorrer neste sábado e domingo, 14 e 15 de maio 

respectivamente, o 9º. Fórum SAE BRASIL AeroDesign. 

O Fórum SAE Brasil AeroDesign é realizado com os objetivos de integrar as equipes 

universitárias, divulgar conhecimento técnico, aproximar os estudantes da Comissão 

Técnica do AeroDesign e apresentar engenheiros que são referências em suas áreas. Já 

foram oito edições de muito sucesso e, desde 2020, o evento migrou para o formato 

online. Isso permitiu atingir um público maior e mais diverso, democratizando o acesso a 

palestras e conteúdo de excelente nível técnico para estudantes brasileiros e 

estrangeiros, além da comunidade aeronáutica em geral. Nunca é demais repetir que 

todo o esforço realizado pelos integrantes da Comissão Técnica tem por meta final 

elevar o nível técnico da Competição e, consequentemente, permitir uma experiência 

mais proveitosa e enriquecedora para estudantes de todo o Brasil. 

Neste ano de 2022 o tema do evento é “O Futuro da Aviação: Inovação Tecnológica, 

Mobilidade Aérea Urbana e Sustentabilidade”. A proposta é falar sobre as novas 

oportunidades na Engenharia Aeronáutica e o que o futuro reserva para essa área de 

atuação cada vez mais ampla. Para isso, trouxemos convidados de diferentes meios que 

são referências em suas áreas e trabalham ativamente para moldar o futuro da aviação. 

O primeiro dia contará com palestras de interesse a todo o público aeronáutico. O 

segundo dia é voltado aos competidores, visando promover interação com a Comissão 

Técnica e tirar dúvidas antes da competição programada para ocorrer no segundo 

semestre, após um hiato de dois anos por conta da pandemia.  

A agenda do encontro encontra-se detalhada na página a seguir. O evento será 

transmitido online através do canal do YouTube da comissão 

(https://bit.ly/ComissaoAeroDesign). Maiores informações sobre inscrições e emissão 

de certificados podem ser encontradas na página oficial da Comissão Técnica no 

Instagram (@comissao.aerodesign). 

 

Comissão Organizadora 
Projeto SAE BRASIL AeroDesign. 

 

 

 

https://bit.ly/ComissaoAeroDesign
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9º. Fórum SAE BRASIL AeroDesign – Agenda 
 
 

DIA 1 – 14 de Maio (Sábado) 

Palestra Autor Horário 

Abertura Oficial - 09:45 às 10:00 

Importância e influência dos requisitos nos projetos 
aeronáuticos 

Gilberto Becker 10:00 às 11:00 

The Raymer Manned Mars Airplane Dr. Daniel Raymer 11:00 às 12:00 

Almoço - 12:00 às 14:00 

Energia Family 
Raphael Gama 

(EMRAER) 
14:00 às 15:00 

PION: A primeira startup brasileira a lançar um satélite em 
órbita. 

Calvin Trubiene 
(PION Labs) 

15:00 às 16:00 

Atividades extracurriculares como direcionadores de 
carreira - o caso do AeroDesign 

Tiago F. Gomes da 
Costa (EVE) 

16:00 às 17:00 

 
 

DIA 2 – 15 de Maio (Domingo) 

Palestra Autor Horário 

Abertura Dia 2 - 08:45 às 09:00 

Alterações nos relatórios de Integração de Projeto Comissão 09:00 às 10:00 

Boas práticas de construção Comissão 10:00 às 10:30 

Segurança e Aspectos Operacionais na Competição Comissão 10:30 às 11:30 

Almoço - 11:30 às 14:00 

Safety Assessment e alterações no relatório de Projeto 
Elétrico 

Comissão 14:00 às 15:00 

Uma Breve História do AeroDesign Comissão 15:00 às 16:00 

Esquenta pra competição com pilotos Comissão + Pilotos 16:00 às 17:00 

Encerramento Comissão 17:00 às 17:15 

 

Importante: eventuais dúvidas que porventura ainda subsistam sobre o evento deverão ser 
encaminhadas através do e-mail comite.aerodesign@saebrasil.org.br. 
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