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9º Fórum SAE BRASIL AeroDesign realizado com 
sucesso 

 

O 9º Fórum SAE Brasil AeroDesign foi realizado com êxito durante o último final de 
semana de maneira virtual através do canal do Youtube do Comitê Técnico da 
Competição AeroDesign. Foram 301 participantes inscritos no evento que contou com 
mais de 100 espectadores simultâneos e mais de 3.300 visualizações totais até o 
momento. Participaram estudantes de engenharia de todo o Brasil além de ex-
participantes, participantes e pilotos de Competições SAE Brasil AeroDesign.   

O fórum contou com palestrantes nacionais e internacionais destaques em sua área de 
atuação e que trabalham para moldar o Futuro da Aviação focando em Inovação 
Tecnológica, Mobilidade Aérea Urbana e Sustentabilidade. Como destaque, tivemos 
palestras de representantes da Embraer, da sua empresa de mobilidade aérea urbana, a 
EVE, da startup aeroespacial PION Labs e do Dr. Daniel Raymer, autor referência em 
projetos conceituais de aeronaves.  

 

Figure 1 - Compilado de palestras no primeiro dia do evento 

Sobre o evento declarou Lucas Estevam, integrante do Comitê Técnico da Competição 
AeroDesign: “A cada edição o Fórum se torna cada vez mais um evento complementar 
da própria Competição. Durante sua realização, além de contarmos com palestras de 
interesse para o grande público de estudantes de engenharia, podemos aproveitar para 
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tirar dúvidas das equipes sobre o regulamento e esclarecer questionamentos antes do 
evento principal que ocorre no segundo semestre.  

Este ano em específico o evento teve uma importância ímpar em razão do hiato de dois 
anos da competição presencial por conta da pandemia. Nesse cenário, diversos 
estudantes que chegarão a São José dos Campos para voar suas aeronaves o farão pela 
primeira vez, o que nos motivou a montar palestras exclusivas focadas em Segurança 
Operacional, Boas Práticas de Construção e explicar como funciona a competição de 
maneira geral. Esperamos que o conteúdo apresentado contribua para uma competição 
ágil e segura apesar de todos os desafios impostos pelos dois últimos anos. 

No segundo dia ainda tivemos o prazer de anunciar a data oficial da competição que 
ocorrerá no segundo semestre! Depois de dois anos, voltaremos a vivenciar as emoções 
do AeroDesign entre os dias 03 e 06 de Novembro em São José dos Campos. Temos 
certeza que os participantes estão tão animados quanto nós para este retorno!” 

O sucesso da realização do 9º. Fórum AeroDesign vem reafirmar o sólido estágio de 

solidez e amadurecimento do Projeto SAE BRASIL AeroDesign que no ano de 2022  

completa sua vigésima quarta edição e que, todos os anos vê convergir para São José 

dos Campos cerca de 1.350 estudantes de engenharia, pilotos e professores para 

colocarem à prova seus projetos gestados em meses de dedicação e entusiasmo. 

O balanço de contribuições e resultados do Projeto ao longo destas duas décadas, com 

destaque para a formação de recursos humanos diferenciados – estima-se que da 

ordem de 15 mil estudantes vivenciaram menos uma vez a Competição – é dos mais 

relevantes. 

Presentes hoje em diferentes setores da academia, governo e indústria, em especial a 

indústria aeroespacial, reconhecidos e valorizados em suas organizações por qualidades 

como liderança, capacidade empreendedora e espírito de equipe, concorrentes 

AeroDesign também se fazem notar por registrar orgulhosamente em seus CVs a 

experiência vivida na Competição. 

Para mais informações sobre o Projeto AeroDesign, acesse a Home Page da SAE BRASIL: 

www.saebrasil.org.br. Todas as palestras do evento estão disponíveis no canal do 

YouTube do Comitê Organizador (https://bit.ly/ComissaoAeroDesign) 

 

Comissão Organizadora 

24ª. Competição SAE BRASIL AeroDesign 

 


