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Recepção às Equipes – Procedimentos 

 

Com o intuito de agilizar a tarefa de atendimento às equipes concorrentes à 24ª. 

Competição SAE BRASIL AeroDesign, em beneficio de equipes e organizadores, a SAE 

BRASIL definiu um conjunto de informações/orientações descrito a seguir: 

Como já é tradicional no âmbito da Competição AeroDesign, a Recepção às Equipes 

terá lugar no saguão principal do Memorial Aeroespacial Brasileiro (MAB), no dia 02 de 

novembro, das 14h00 às 17h00 .  

 

Recomenda-se fortemente que as equipes compareçam no MAB à Recepção às 

Equipes, evitando, assim, atropelos e sobrecargas no dia 03 de novembro, quando 

terá início efetivo a Competição. 

 

Tanto no dia 02 de novembro, no MAB, como no dia 03 de novembro, no Prédio de 

Eletrônica e Computação do ITA, das 8:00 às 17:00, o seguintes passos deverão ser 

seguidos no processo de atendimento: 

Passo 1: O capitão da equipe ou seu representante deverá retirar senha para 

atendimento junto à Secretaria da SAE BRASIL e aguardar chamada em local próximo. 

Passo 2: Uma vez chamada a sua senha para atendimento: 

Todos da equipe deverão ir à Secretaria sendo o capitão da 

equipe ou seu representante (1º da fila) deverá: 

1. ENTREGAR - Termo de Participação original assinado por todos em ordem 

alfabética, o que facilitará o atendimento na secretaria. 

2. ENTREGAR - Atestado de matricula físico, caso não tenha enviado. 

3. APRESENTAR - Documento com foto 

4. APRESENTAR - Plano médico particular ou seguro viagem, ou carteirinha do SUS 

Na sequência, os demais componentes da equipe  - em fila, segundo 
ordem alfabética de nomes  e munidos dos seguintes itens em mãos - deverão: 

1. APRESENTAR - Documento com foto 

2. APRESENTAR - Plano médico particular ou seguro viagem ou carteirinha do SUS 



 

  

Direitos Autorais Reservados – CONFIDENCIAL – Propriedade SAE BRASIL 
Copyright Reserved – CONFIDENTIAL – SAE BRASIL Property 

Av. Paulista, 2073 • Ed. Horsa II • São Paulo | SP • CEP 01311-940 
(11) 3142-3460 • saebrasil.org.br 

 
Caso a equipe não se apresente, ao ser chamada a respectiva senha, a equipe deverá 
retirar uma nova senha, para posterior atendimento. 

 

Atenção: não é necessário QR Code para entrar no MAB. 

Para a retirada das credenciais é obrigatória a entrega de donativo de 30 Kg (Trinta 

quilogramas) de alimentos não perecíveis, conforme Mensagem 012. 

 

Comissão Organizadora  

24ª Competição SAE BRASIL AeroDesign 


