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Embraer confirma Frederico Simões no Painel dos 
Patrocinadores 

 
A Embraer, tradicional patrocinadora 

da Competição SAE BRASIL 

AeroDesign, confirmou a participação 

de Frederico Simões no Painel dos 

Patrocinadores, a ocorrer no dia 3 de 

novembro, às 9h30 no Auditório Lacaz 

Netto, do ITA, na sequência da 

Cerimônia de Abertura da 24ª. 

Competição SAE BRASIL AeroDesign. 

Frederico lidera a área de Anteprojeto 

da Embraer, responsável pela 

concepção e análise de viabilidade 

técnica de todas as aeronaves futuras 

da empresa. 

 

Como um dos três panelistas a participar do evento, Frederico estará proferindo 

palestra e interagindo com a plateia presente ao Painel, dedicado ao tema “Novas 

tendências para a mobilidade aérea e o engenheiro do futuro”. 

Frederico Simões é graduado em Engenharia de Aeronáutica pelo ITA (1995). Em sua 

carreira de mais de 25 anos na Embraer, atuou como engenheiro, integrador ou líder 

em diversos desenvolvimentos, com destaque para as aeronaves EMB 145, EJets 

170/190, Legacy 500 e EJets E2 175/190. 

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de 

Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A 

companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de 

fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda. 

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em 

média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum 

lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros. 
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A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal 

exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades 

industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras 

atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa. 

 

Comissão Organizadora 
24ª. Competição SAE BRASIL AeroDesign. 

 

 


