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Ref.: SAE MS 015/12 
São Paulo, 3 de outubro de 2022 

Novo Formato do Primeiro Dia da Competição AeroDesign 

Como previamente divulgado e de conhecimento geral entre competidores, o primeiro dia 

da Competição AeroDesign, 3 de novembro, não terá em sua programação as 

apresentações no Prédio da Divisão de Aeronáutica,  a cargo das equipes, e que 

constituíam o último passo da Etapa Competição de Projeto. 

Tirando partido de lições aprendidas durante as edições de 2020 e 2021, realizadas de 

modo restrito em virtude da emergência sanitária decorrente da pandemia Covid-19, a 

partir de 2022 as apresentações orais passaram a ser conduzidas em modo virtual – online 

– e não mais concentradas em um único dia, desta forma conferindo mais tranquilidade 

para as equipes e prazo para juízes conduzirem suas análises. Outro benefício desta 

novidade é que apresentações das equipes permanecerão disponíveis no Youtube para 

posterior acesso por parte de interessados. 

Por outro lado, a Cerimônia de Inauguração, evento tradicional com as presenças do 

Diretor-Geral do DCTA e do Reitor do ITA e que marca o início da Competição no mesmo 

dia 3 de novembro, terá sequência com densa programação, abrangendo painéis com a 

participação de patrocinadores e equipes apresentando projetos, premiações de 2020 e 

2021, e visita de representantes de RH de patrocinadores às aeronaves expostas no 

Saguão do Prédio de Eletrônica e Computação do ITA. 

O novo formato para o primeiro dia da Competição objetiva  aproximar e estreitar os 

laços entre patrocinadores e competidores, assegurando uma maior exposição dos 

competidores e de seus projetos, além de - indo ao encontro do interesse de 

patrocinadores e competidores - propiciar visibilidade a oportunidades de engajamento 

e desenvolvimento profissional oferecidas por empresas que patrocinam a Competição. 

Detalhada no quadro abaixo segue a programação do primeiro dia da Competição. 

Horário Local Eventos/Painéis Participantes 

09h00 – 09h30 

Auditório 
 Lacaz Netto 

do ITA 

Cerimônia de Abertura  
Diretor-Geral do DCTA, Reitor do 

ITA, Diretor da Competição 

09h30 – 10h30 
Novas tendências para 
mobilidade aérea e o engenheiro 
do futuro 

Responsáveis pelas áreas de 
Engenharia da Azul Linhas Aéreas, 

Embraer e Boeing 

10h30 – 12h00 
Apresentações Técnicas de 
Projetos 

Equipes com melhores 
apresentações de projeto em 2022 

12h00 – 12h30 
Premiações  Aero 2020 e Aero 
2021 

Equipes melhores classificadas das 
Competições de 2020 e 2021 

13h30 – 16h00 Prédio de 
Eletrônica e 
Computação 

do ITA 

Visita à Exposição de Aeronaves 
Aero 2022  

Patrocinadores (RH/Executivos) 
Integrantes do CT Aero  

16h00 – 16h15 
Anúncio vencedores Competição 
de Projeto -  AeroDesign 2022 

Comitê Técnico AeroDesign 
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As seguintes observações se aplicam:  

 Visita à Exposição de Aeronaves Aero 2022 (13h30 – 16h00) - constitui momento 
especial reservado para colaboração, aproximação  entre patrocinadores (incluindo 
responsáveis pela área de RH das empresas), integrantes do Comitê Técnico e 
competidores.  

É prevista visita às equipes com suas aeronaves expostas no Saguão do Prédio de 
Eletrônica e Computação para troca de ideias e informações entre as partes envolvidas. 

 O primeiro dia da Competição se encerrará com dois eventos importantes: 

1- Menções Honrosas aos participantes das edições de 2021 e 2022 – entrega 

2- Etapa Competição de Projeto de 2022 – anúncio vencedores 

 Auditório Lacaz Netto - em virtude de reforma ora em andamento no Auditório B do 

Prédio de Eletrônica e Computação, a Cerimônia de Inauguração, os painéis dos 

Patrocinadores e Melhores Práticas de Projeto e as Premiações de 202 e 2021 serão 

realizadas no Auditório Lacaz Netto, com capacidade de 600 lugares, localizado no 

mesmo prédio onde se encontra a Biblioteca do ITA, a 100 metros do Prédio de 

Eletrônica e Computação. 

 
Fig. 1 – Localização Auditório Lacaz Netto vis a vis o Prédio de Eletrônica 
e Computação do ITA 

Para maiores informações acerca do Projeto AeroDesign, acesse a Home Page da SAE 

BRASIL: www.saebrasil.org.br, ou comunique-se diretamente com Cintia Nishioka, 

Assistente de Eventos Estudantis, através das seguintes referências para contato: 

Tel: 0 11 3287- 2033 ramal 238 

Fax: 0 11 3288- 6599  

E-mail: aerodesign@saebrasil.org.br  

 

Comissão Organizadora   

24ª Competição SAE BRASIL AeroDesign 
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