
 

  

Ref.: SAE MS 006/21 
São Paulo, 6 de setembro 2021 

 
Tem início a 23ª. Competição SAE BRASIL AeroDesign 

 

A Cerimônia de Abertura da 23ª. Competiçãp SAE BRASIL AeroDesign está 

confirmada para o próximo dia 20 de setembro, a partir das 18h00, por meio de 

evento online transmitido via Youtube.  

A despeito da impossibilidade de contar com a presença de autoridades do DCTA e 

do ITA e as equipes reunidas no Saguão do Prédio de Eletrônica e Computação do 

ITA, em ambiente de expectativa e entusiasmo, uma tradição seguida por mais de 

duas décadas, o intuito é, na medida do possível, preservar o mesmo ritual 

adotado ao longo dos anos para a cerimônia. 

Em assim sendo, estão previstas para a ocasião pronunciamentos por parte do 

Diretor Geral do DCTA, Maj Brig do Ar Hudson Costa Potiguara, do Reitor do ITA, 

Prof. Dr. Anderson Ribeiro Correia, e do Diretor Responsável pela Competição, 

Horacio A. Forjaz. 

Segue abaixo, link para conexão à Cerimônia de Abertura da Competição: 

https://youtu.be/W2jtlQcLtoQ 

Como é de conhecimento geral, mesmo considerando o presente cenário de 

indicadores claramente declinantes no que se refere à pandemia Covid-19, mas 

também reconhecendo 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 optaram por seguir em 2021 processo similar ao 

adotado com sucesso em 2020 para o sequenciamento da Competição.  

Em assim sendo: 

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. 

  

https://youtu.be/W2jtlQcLtoQ


 

  

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  

23ª Competição SAE BRASIL AeroDesign. 
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