
 

 

INFORMATIVO 25 
 
 
 

 

São Paulo, 14 de novembro de 2019. 
 

Ref.: Credenciamento 16ª Competição Fórmula SAE BRASIL 2019 

 

Prezados, 

 

Informamos que a SAE BRASIL administrará as solicitações de representante de Imprensa na 

16 ª Competição Fórmula SAE BRASIL 2019. 

 

O credenciamento é para profissionais ou estudantes exclusivamente da área de 

comunicação, das faculdades inscritas, para cobertura do evento.  

As solicitações de credenciamento serão aceitas somente até 15 dias antes da competição 

(data de postagem) e deverão obedecer rigorosamente os quesitos nos dois documentos 

abaixo, que deverão ser apresentados no formato original, com reconhecimento de firma: 

 

1. Enviar ofício da instituição de ensino solicitando o credenciamento, no qual deve 
informar que se responsabiliza por qualquer acidente com o profissional e o seu 
equipamento durante a competição. No caso de estudante, a instituição deve também 
informar o nome do curso de comunicação em que o aluno é matriculado. O ofício deve 
estar em papel timbrado da escola e assinado pela reitoria ou diretoria, com firma 
reconhecida.  
 

2. Enviar Termo de Responsabilidade (informativo nº - 18) preenchido, carimbado e 
assinado em todas as páginas pelo profissional que realizará o trabalho, com firma 
reconhecida.  
 

 

 

Os dois documentos (Ofício e Termo de Responsabilidade) devem ser enviados à SAE 

BRASIL, à Avenida Paulista, 2073 – Horsa II, Conjunto 1001, São Paulo/SP, CEP: 01311-940, 

aos cuidados de Pedro Ribeiro e/ou Victor Morelli. 

       

 

 

 

 



 

 

ATENÇÃO 

 

 
 
- Não haverá credenciamento de: 
 

 
Membros da equipe inscrita na competição; 
Profissionais e estudantes de outras áreas que não sejam de comunicação. 
 
 
- Sobre o credenciamento: 
 
É limitado a 1 (uma) pessoa por instituição. 
Somente será aceito mais de um credenciamento por instituição em caso de vídeo. 
É proibido filmagem por meio de drones na competição. 
Somente serão aceitos ofícios com assinatura do reitor ou do diretor, com firma reconhecida. 
Não serão aceitas cópias do Ofício e do Termo de Responsabilidade ou arquivo eletrônico. 
Não haverá credenciamento de imprensa durante a competição. 
Toda a documentação estará ainda sujeita à análise para o efetivo credenciamento. 
Informações sobre a efetivação do credenciamento serão fornecidas pelo telefone. 
 

 

 

Atenciosamente, 

 

SAE BRASIL 2019. 


