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Ao Estudante
Que a presente obra represente um estímulo a todos os estudantes que admiram a engenharia
aeronáutica e buscam o entendimento dessa ciência que desperta o interesse e a curiosidade das
pessoas e sirva como referência básica para o desenvolvimento e projeto de aeronaves destinadas a
participar da competição SAE-AeroDesign.
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