EDITAL Nº 01/2014 – PROCESSO DE ADMISSÃO DE MEMBROS À EQUIPE DE AERODESIGN DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – CAMPUS ALEGRETE
A equipe AEROPAMPA, representante da Universidade Federal do Pampa (Campus Alegrete) –
unipampa - na competição SAE Aerodesign, torna pública a abertura das inscrições para o
Processo de Admissão do Projeto Aerodesign 2015 sob os critérios abaixo relatados.
1. INTRODUÇÃO
O projeto SAE AeroDesign é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia
que tem como principal objetivo propiciar a difusão e o intercâmbio de técnicas e
conhecimentos de Engenharia Aeronáutica entre estudantes e futuros profissionais da
engenharia da mobilidade, através de aplicações práticas e da competição entre
equipes. Ao participar do projeto SAE AeroDesign, o aluno se envolve com um caso
real de desenvolvimento de projeto aeronáutico, desde sua a concepção, até as etapas
de projeto detalhado, construção e testes. No Brasil, o projeto recebe o nome de
Competição SAE BRASIL AeroDesign
A Competição SAE AeroDesign ocorre nos Estados Unidos desde 1986, tendo
sido concebida e realizada pela SAE International. A partir de 1999, esta competição
passou a constar também do calendário de Programas estudantis da SAE BRASIL. Ao
longo de sua existência a Competição SAE BRASIL AeroDesign tornou-se visivelmente
um evento crescente em quantidade e qualidade dos projetos participantes, uma
resposta direta às exigências técnicas por parte das regras da competição. A evolução,
presente nas aeronaves atuais frente a suas precursoras é considerável, não somente
sob o ponto de vista construtivo, mas também nos métodos de projeto utilizados,
desenvolvidos com o uso de ferramentas sofisticadas criadas pelas próprias equipes.
(Fonte: saebrasil.org.br)
2. DISPOSIÇÕES GERAIS
As 9 (nove) vagas são destinadas a alunos dos cursos de graduação em Engenharia e
Computação do Campus Alegrete:. O candidato deve estar cursando do 1º ao 9º
período, no caso das Engenharias, ou do 1º ao 7º período, no caso dos cursos de
Computação, no primeiro semestre de 2015.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições estarão abertas até o dia 16 de novembro às 23 horas e 59 minutos.
3.1 Para efetivar a inscrição o candidato deverá solicitar o formulário através do email
equipeaeropampa@gmail.com e retornar para este mesmo endereço eletrônico com o

assunto: “Inscrição 2014 – Nome do candidato”. O histórico escolar simplificado
deverá ser anexado ao email.
4. DA SELEÇÃO
A seleção dar-se-á através de três etapas:
4.1) Prova: terá peso 2 e o conteúdo serão os artigos do regulamento SAE Aerodesign
2014 relacionados à classe regular (data da aplicação da prova: 22/11/2014 às 09:30h
em uma sala a ser divulgada via email)
4.2) Análise de currículo escolar e competência com peso 3
4.3) Entrevista com os membros da equipe com peso 3

5. DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados até o dia 29/12/2014 na página oficial da equipe e no
Facebook
Observações:
 Por motivos devidamente justificados, as datas poderão ser alteradas pela
equipe.
 Para dirimir dúvidas, o candidato poderá entrar em contato via email (equipe
aeropampa@gmail.com) com o assunto: “dúvida no processo seletivo – Nome
do candidato”.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos considerados omissos serão resolvidos pela equipe AEROPAMPA.
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