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Ref.: SAE MS 001/23 
São Paulo, 15 de fevereiro de 2023 

Comissão Técnica Anuncia Concurso de escolha do Logotipo 
Comemorativo para os 25 Anos da Competição SAE BRASIL 

AeroDesign 
 

A Comissão Organizadora da Competição SAE BRASIL AeroDesign convida todos os 

integrantes das equipes inscritas a participarem do Concurso Logotipo 25 Anos SAE 

BRASIL AeroDesign, uma das várias iniciativas previstas em comemoração deste marco 

relevante da história do Projeto SAE BRASIL AeroDesign. 

O balanço de contribuições e resultados do Projeto ao longo de um quarto de século - 

com destaque para a formação de recursos humanos diferenciados – é dos mais 

relevantes. Estima-se que da ordem de 20 mil estudantes vivenciaram pelo menos uma 

vez a Competição neste períoso.  

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

indústria aeroespacial, reconhecidos e valorizados em suas organizações por 

qualidades como liderança, capacidade empreendedora e espírito de equipe, ex-

concorrentes AeroDesign também se fazem notar por registrarem orgulhosamente em 

seus CVs a experiência vivida na Competição. 

Por vinte e cinco anos o Projeto SAE BRASIL AeroDesign tem atraído contingentes 

crescentes de professores e estudantes de nível superior de nosso país e mesmo do 

exterior, abrangendo desde grandes centros urbanos às mais remotas localidades, 

contribuindo de forma efetiva para a difusão e conhecimento da Ciência Aeronáutica e 

servindo como inspiração para o surgimento de novos livros didáticos  sobre o tema.   

Interessados em participar do concurso deverão preencher por completo a ficha de 

inscrição que segue anexa a esta mensagem e enviá-la, em formato pdf aos emails: 

aerodesign@saebrasil.org.br e comite.aerodesign@saebrasil.org.br, até a data limite 

de 20 de março de 2023. 

Fichas de inscrição preenchidas parcialmente serão automaticamente descartadas pela 

organização do evento. 

Propostas serão analisadas por uma comissão constituída especialmente para o 

evento. O resultado do concurso será anunciado até 31 de março de 2023. A arte 

vencedora será utilizada como logotipo oficial da edição de 2023, tanto na competição 

quanto em  eventos comemorativos ao longo do ano e o autor da proposta  fará jus a 

premiação especial conferida pela SAE BRASIL e um dos patrocinadores da 

Competição, estando, desde já, assegurada visita à Embraer na segunda-feira 

subsequente ao encerramento da Competição, caso ela venha a ser confirmada. 

Comissão Organizadora 
25ª. Competição SAE BRASIL AeroDesign. 

mailto:aerodesign@saebrasil.com.br
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Concurso Logotipo 25 Anos SAE BRASIL AeroDesign 
Fórmulário Proposta 

Dados concorrente 

Equipe  No.  

Nome do proponente  

RG  UF  CPF  

Email  Cel  

Regras e procedimentos aplicáveis 

1. A proposta de logotipo comemorativo dos 25 anos deverá utilizar como referência básica o logotipo 

da Competição AeroDesign (abaixo, à esquerda), que deverá ocupar posição central no novo 

conjunto, sem alterações ou prejuízos à sua forma atual. 

2. O logotipo comemorativo dos 25 anos proposto deverá constituir conjunto gráfico ao mesmo 

tempo harmonioso e expressivo da marca. 

3. A proposta de logotipo dos 25 anos deverá ser inserida no quadro reservado, abaixo e à direita, em 

formato bnp, jpeg ou pdf, preservando o fator de escala 3 (horiz) por 2 (vert). 

4. O formulário, devidamente preenchido e contendo a arte proposta para o logotipo da Competição 

segundo o especificado nos itens de 1. a 3., acima,, deverá ser enviado, para os endereços de email 

aerodesign@saebrasil.org.br e comite.aerodesign@saebrasil.org.br, preservando o formato .docx 

ora utilizado e não excedendo, o arquivo completo (texto e figuras), volume total de memória de 10 

Mb. 

5. A escolha da arte vencedora será feita por uma comissão julgadora, composta por membros da SAE 

BRASIL e da Comissão Técnica. A escolha feita pela comissão julgadora será considerada absoluta e 

definitiva, não cabendo recurso por parte dos(as) participantes. 

 

 

Logotipo Competição AeroDesign Proposta logotipo 25 Anos 

Declaração de Autorização de Uso 

O PARTICIPANTE desde já autoriza a SAE BRASIL a fazer livre uso do logotipo comemorativo de 25 anos 
da Competição AeroDesign de sua autoria, sem cobrança de honorários e/ou preços correspondentes a 
direitos conexos sobre veiculação, “cachê”, aluguel ou remuneração de qualquer espécie da referida 
logomarca e se dispõe a assinar TERMO de AUTORIZAÇÃO de USO formal, caso a arte proposta venha a 
ser vencedora do Concurso em questão. 

 Li e estou de pleno acordo com o Termo acima 
 

Local e data 

 

   

Local  Data 
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