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A Equipe 
 

 
 

 

A equipe Aerodactyl UFG 

AeroDesign é um projeto de 

extensão da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). 

Integrado por alunos dos cursos 

de Engenharia da universidade, 

o projeto busca ampliar os 

conhecimentos dos alunos, para 

formar profissionais bem 

capacitados em suas respectivas 

áreas. 

 

A Aerodactyl oferece aos membros da equipe a difusão e o 

intercâmbio de conhecimentos das diversas áreas da engenharia, 

aprimorando técnicas de projeto e de construção para buscar 

sempre o melhor resultado. 

 

Dessa forma, desejamos promover nos alunos o 

desenvolvimento do espírito de trabalho em equipe e de 

liderança. 
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SAE BRASIL 
 

A SAE (Society of Automotive 

Engineers) BRASIL e as atividades por 

ela desenvolvidas são importantes 

fontes de conhecimento e atualização 

tecnológica da indústria, focadas em 

inovações e tendências da mobilidade brasileira e internacional.  

Desde 1999 a SAE organiza no Brasil a competição SAE 

AeroDesign, na qual as equipes devem projetar e construir um 

avião rádio-controlado o mais otimizado possível. Atualmente, a 

disputa é dividida em três classes: micro, regular e advanced. 

Para construir o avião em escala, os participantes da equipe 

devem desenvolver suas habilidades de trabalho em conjunto, 

aprimorando, assim, a capacidade de comunicação, além de 

procurar apoio financeiro, cumprir prazos, desenvolver soluções, 

e viabilizá-las. Essas peculiaridades são parecidas com o 

ambiente de trabalho que os futuros engenheiros participantes 

do AeroDesign, irão enfrentar. 

 

 

Tradicional foto das equipes participantes da competição               

SAE Brasil AeroDesign 2014 
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Realizações 

A equipe Aerodactyl UFG teve seu início em outubro de 

2014, e com apenas dois anos de existência foi uma das 60 

selecionadas dentre quase 100 equipes para participar da 18° 

edição da competição, em 2016. Sendo a única equipe do 

estado de Goiás a participar da competição. 

A experiência adquirida na construção do aeromodelo foi 

de grande importância para todos nós, auxiliou na organização 

das divisões de tarefas, aumentando o comprometimento e a 

dedicação de cada um de nós nas disciplinas dos cursos de 

Engenharia e na vida. 

Com dedicação e confiança, mesmo com grandes 

dificuldade financeira, conseguimos confeccionar a primeira 

aeronave rádio-controlada e esse ano fomos classificados para 

a competição de 2018 da SAE, estamos com foco total para 

nossa boa classificação deste ano! 
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Objetivos 

Os objetivos da Equipe Aerodactyl UFG são: 
 

 Construir uma aeronave rádio- controlada capaz de operar 

seguramente    em    situações    de    vôo, transportando carga 

previamente projetada; 
 

 Participar  de  competições  promovidas  pela  SAE Brasil ou 

outras instituições; 
 

 Satisfazer expectativas de nossos patrocinadores; 
 

 Promover   o   nome   dos   patrocinadores   e   da Universidade 
Federal de Goiás; 
 

 Promover a   integração   entre   a   Sociedade, Indústria e 

Universidade. 

 

MISSÃO VISÃO VALORES 

Desenvolver e produzir 

aeronaves rádio controladas a 

fim de atender aos requisitos 

estabelecidos pela competição 

SAE Brasil de Aerodesign, e 

promover a UFG e as 

empresas parceiras da equipe. 

 

Alcançar excelência nos 

resultados do projeto, 

atingindo boas colocações 

e trazendo experiência e 

aprendizado de engenharia 

e de vida à equipe. 

 

 Trabalho em equipe; 

 Comprometimento; 

 Responsabilidade 

 Proatividade; 

 Organização; 

 Respeito. 
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Visibilidade 

 A competição SAE AeroDesign Brasil 2016 contou com 

1330 participantes divididos em 95 equipes, sendo 7 equipes 

internacionais: quatro da Venezuela, duas do México e uma da 

Polônia. Teve cobertura nacional da imprensa, destaque no 

Jornal Nacional da rede Globo, com cobertura televisiva e na 

internet, movimentando um público de aproximadamente 5000 

pessoas/dia nos três dias de competição de voo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrevista para jornal local (Band TV) 
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Custos do Projeto 
 

O projeto tem um custo elevando, estimado em 15.000,00 

reais por ano, dos quais abrangem ferramentas e materiais para 

a construção dos protótipos e viagem para a equipe até São 

José dos Campos-SP, local onde ocorre o evento. 

Assim, além de ações de marketing na internet como 

promoções, sorteios e divulgações, a equipe possui a 

disponibilidade de executar ações de marketing específicas 

para estudantes universitários, bem como, palestras de 

divulgação, workshops e minicursos para sociedade de Goiânia 

afim de arrecadar recursos. 

 

 

 

O patrocínio pode ser realizado através de: 
 

 

 valores em dinheiro; 
 

 materiais e ferramentas; 

 
 auxílio na viagem; 

 
 outras  formas  a 

combinar; 
 

http://www.aerodactylufg.wixsite.com/aeroufg


www.aerodactylufg.wixsite.com/aeroufg  

Nossas Mídias 
                 Instagram.com/aerodactylufg 

  
 

 
            facebook.com/aerodactylufg/ 

 
 

 
              aerodactylufg.wixsite.com/aeroufg 

 
 

 

  http://bit.ly/aerodactylufg 

O Instagram e Facebook são nossas principais plataformas 

de divulgação na web. Além disso, nossa equipe possui um site 

na plataforma da UFG (http://eventos.ufg.br/curso_engmec) 

na qual é realizada a divulgação dos parceiros e dos minicursos 

de extensão universitária, o que ocorre periodicamente.  

 

Divulgação Interna 
Também contamos com divulgação interna no CET 

(Congresso de Engenharia), Espaço das profissões, CONPEEX, 

cartazes e folders de divulgação na universidade 

 
 

    

Apresentação da Equipe no Espaço das Profissões. 
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Planos de Patrocínio 
Assim que determinado os grupos de patrocinadores, serão 

confeccionadas as camisetas e outros souvenires da equipe, 

respeitando a identidade visual de cada empresa patrocinadora. 

Propostas Para Cotas de Patrocínio 

 

 
 LOGO NA CAMISETA: Durante a competição, todos os membros 

da equipe utilizam esta camiseta. O tamanho e local do logotipo da 
empresa variam de acordo com o plano de patrocínio.*  

 LOGO NAS REDES SOCIAIS: O logo da empresa patrocinadora 
será divulgado nas páginas do Instagram, Facebook e outros 

materiais de divulgação interna do Aerodactyl UFG Aerodesign.  

 LOGO NA ASA DO AVIÃO: O logo da empresa patrocinadora 

estará adesivado sobre a parte superior da aeronave durante a 
competição.  

 LOGO NO BANNER: Banner de apresentação que será estendido 
ao lado da mesa de trabalho da equipe na competição e também 

será exposto em todos os eventos que a equipe realizar dentro da 
universidade.  

 SOUVENIRS E DEMAIS PRODUTOS: Durante o ano, serão 
confeccionados produtos como canecas, chaveiros, adesivos e 

outros que serão vendidos ou sorteados para o público estudantil. 

Estes produtos contaram com o logo da empresa patrocinadora 
estampada. 

 
*Planos Negociáveis 
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 Benefícios para a 

empresa patrocinadora 
 

 Obtém contato com estudantes de uma das universidades que 

mais cresce no Brasil; 

  

 Investe em mão de obra altamente qualificada e preparada no 

estado de Goiás, região geográfica e financeiramente 

estratégica; 

 

 Estimula busca por conhecimento e inovação tecnológica. 

 

 Vincula o seu nome a um projeto de altíssima qualidade e 

apoio à educação; 

 

 Divulga a marca em grandes competições e congressos com 

reconhecimento internacional; 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equipe Aerodactyl UFG AeroDesign agradece! 

Voe Alto Conosco! 
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Contatos: 
E-mail da Equipe: 

aerodactylufg@gmail.com 

Coordenação do Projeto de 

Extensão 

Profa. Andreia Aoyagui Nascimento 

e-mail: aanascimento@ufg.br 

Telefone:  (62) 3209-6390 

Professor Tutor 

Prof. Felipe Pamplona Mariano     

e-mail: fpmariano@ufg.br 

Telefone:  (62) 3209-6404 

Membros 

Aurelio T. Melo (capitão) 

e-mail:aureliotmelo@gmail.com 

telefone (62) 98566-0053 

Gabriela R. Franco (marketing) 

e-mail: gabrielarochaf@gmail.com 

Telefone: (62) 99275-3345  

Parceiros: 
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