
       

 

 

 

São Paulo, 16 de dezembro de 2019 

 

Este informativo tem a finalidade de orientar e esclarecer eventuais dúvidas sobre o formato das provas de 
Apresentação de Projeto da 26ª Competição Baja SAE BRASIL. Em caso de conflito de informações, 
prevalecerá o conteúdo descrito neste informativo. 

Tópicos de Apresentação  
1. Cálculo Estrutural; 
2. Powertrain;  
3. Suspensão e Direção;  
4. Freios;  
5. Design e Ergonomia;  
6. Elétrica;  
7. Gestão da equipe;  
8. Vendas e Marketing; 

Apresentação de Projeto 
 
A Apresentação de Projeto acontecerá presencialmente durante a Competição em horário a ser divulgado 
no Cronograma Geral e local a ser indicado pelo Comitê Baja SAE BRASIL.  
 
Devem ser apresentados o projeto de cada um dos tópicos de apresentação (listados acima), os quais 
estão descritos no item C4.8 e C4.9 do RATBSB. 
 
Será permitido à Equipe a utilização de ferramentas visuais para exposição durante a prova (notebook, 
banners, painéis, etc.). A definição da forma de realizar a Apresentação de Projeto cabe às equipes e não ao 
Comitê Baja SAE BRASIL.  
 
Salientamos que a utilização de qualquer ferramenta audiovisual deve ser coerente e condizente com o 
espaço disponível para a apresentação.  
 
Não será disponibilizado nenhum tipo de suporte (energia elétrica, mesa, suporte para banner, etc.) para 
equipe expor seu produto, contudo o uso é admitido quando não ofereçam risco ou prejudiquem o andamento 
da prova. Dessa forma, recomenda-se que a equipe planeje a apresentação de modo a evitar contratempos 
que possam prejudicar o andamento da prova. Excessos devem ser evitados.  
 
O horário para iniciar a apresentação será mantido, independente dos recursos a serem utilizados pela 
equipe. O espaço disponível será uma tenda sem ponto de energia elétrica. 
 
Os veículos deverão estar presentes durante a Apresentação de Projeto, possibilitando a avaliação da 
coerência entre as informações apresentadas e o veículo construído. As equipes que não levarem seus 
veículos à área de prova serão avaliadas, no entanto NÃO receberão pontuação nesta prova, ou seja, será 
atribuída nota ZERO à equipe. 
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● A Equipe deverá chegar ao local da Prova com 10 minutos de antecedência, evitando assim que seu 

tempo de apresentação seja reduzido por eventuais atrasos; 
● A Equipe que não estiver presente para o início da prova no horário indicado no cronograma será 

desclassificada da prova e a ela será atribuída nota 0 (zero); 
● Será proibida a filmagem ou registro fotográfico durante esta prova. Este direcional é válido para 

todos os membros das equipes. Profissionais devidamente cadastrados são permitidos dentro do 
campo da prova somente durante as Apresentações da sua equipe, devendo permanecer todo o 
tempo junto a ela. 

Formato da Prova de Apresentação 
 
A prova de Apresentação de Projeto será dividida em 3 (três) grupos/rodadas de apresentação. As equipes 
serão alocadas em um dentre seis postos de apresentação (A-F), conforme imagem abaixo:  
 

 Bloco 1 

 
 

 

 Demais Blocos 

 
 
 
Esta divisão exige que cada equipe tenha, no mínimo, 3 (três) apresentadores, pois um mesmo apresentador 
não pode estar presente em mais de uma temática dentro de um mesmo grupo ou rodada de apresentação.  
 
O tempo da prova de Apresentação de Projeto será dividido da seguinte forma: 
 

● 05 (cinco) minutos: apresentação do tema por parte da Equipe;  
● 02 (dois) minutos: perguntas dos juízes;  
● 02 (dois) minutos: feedback dos juízes; 
● 03 (três) minutos: troca de grupos de juízes e apresentadores (entre as rodadas); 
● 07 (sete) minutos: troca de equipes (a cada três rodadas). 

Após a terceira rodada, pedimos que as equipes sejam ágeis na saída da área da prova de Apresentação de 
Projeto para possibilitar a entrada das próximas equipes a serem avaliadas e evitar atrasos nesta prova. 



       

 

 
O posto em que cada equipe fará suas apresentações, dentro da área da Prova de Apresentação de Projetos 
será indicado em informativo próprio mais próximo à competição. 
 
 
Finais de Apresentação de Projeto  
 
Serão classificadas para as Finais de Apresentação de Projeto as cinco (05) equipes com a maior pontuação 
nas provas de Apresentação de Projeto.  
 
No caso de mais de uma equipe da mesma instituição estar entre as cinco melhores, apenas aquela com 
maior pontuação participará das finais. 
 
No caso de empate de pontuação, o desempate será feito pela pontuação individual nas provas de Avaliação 
de Projeto Dinâmico e Relatório de Projeto, nessa ordem. Persistindo o empate, haverá sorteio. 
 
O formato e pontuação desta prova acontecerão conforme item C4.13 do RATBSB. O local desta prova será 
o mesmo da prova de Apresentação de Projetos. 
 
 
Feedback Geral 
 
Além do feedback fornecido durante a Apresentação de Projeto, será realizado um feedback geral de cada 
um dos subsistemas. Esse feedback será coletivo, ou seja, nele serão apresentadas considerações gerais 
sobre as apresentações anteriormente realizadas para aprimoramento dos projetos em competições futuras. 
O horário será informado no Cronograma Geral e será alocado em espaços indicados pelo Comitê Baja SAE 
BRASIL durante a competição. 
 
 
 
Atenciosamente, 
Comitê Baja SAE BRASIL 
Subcomitê de Avaliações de Projeto 
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