
 
 
 
 

 

 

São Paulo, 08 de novembro de 2019 
Ref.: SAE FSAE 001/19 

Concurso de Fotos SAE BRASIL 

Regulamento e Procedimentos 

A SAE BRASIL lançou o Regulamento do Concurso de Fotos via Instagram, a ser realizado em 

conexão com a 16ª Competição - Fórmula SAE BRASIL PETROBRAS 2019. 

Cópia do Regulamento do Concurso segue anexa a esta mensagem. Com base no texto  

aprovado, alguns procedimentos e cuidados são destacados a seguir: 

Com respeito à inscrição, candidatos deverão: 

 Ler cuidadosamente e se inteirar de todos os aspectos envolvidos no Regulamento do 

Concurso de Fotos, anexo a esta Mensagem. 

 Entregar em mãos o original da “Ficha Cadastral e Autorização de Uso” no estande da SAE 

BRASIL, até o dia 01 de dezembro. 

(Atenção: Para facilitar esta tarefa, cópia formatada em Word da Ficha Cadastral e 

Autorização de Uso encontra-se também anexa a esta mensagem) 

 

Quanto ao envio de fotos selecionadas, estas deverão: 

 Seguir o perfil oficial do FSAE no Instagram @fsaebrasiloficial 

 Ser enviadas para o Instagram marcadas com a hashtag #fsae19BR 

 Ser necessariamente identificadas de acordo com uma das designações previstas na Ficha 

Cadastral 

Exemplo ilustrativo de foto enviada ao Instagram:  

 

 <no. associação SAE>F1  #fsae19BR  

 



 
 
 
 

 

 

Quanto à possibilidade de substituir imagens: 

 Concorrentes terão chance de substituir uma única vez cada uma das fotos enviadas ao 

Instagram. Para tanto, o mesmo procedimento definido para o envio de fotos, como 

definido no acima, deverá ser seguido, com o cuidado de identificar corretamente a foto 

substituta (e, por conseguinte, a foto a ser substituída) 

Outras informações relevantes: 

 Prazo - o Concurso terá início às 12h00 de 26 de novembro, encerrando-se as 12h00 de 01 

de dezembro, último dia da Competição FSA19. 

 Comissão Julgadora - será composta por dois membros: um fotógrafo renomado e um 

representante da SAE BRASIL. 

 Anúncio de vencedores – ocorrerá na premiação junto as equipes no dia 01 de dezembro 

no período da tarde. 

Para mais informações do Projeto Formula SAE BRASIL, acesse a Home Page da SAE BRASIL: 

www.saebrasil.org.br, ou comunique-se diretamente com Ronaldo Bianchini, Gerente de 

Operações, através das seguintes referências para contato:  

Tel:   0 11 3287- 2033 ramal 129 
E-mail:  formula.saebrasil@saebrasil.org.br 

 

 
Comissão Organizadora 
Fórmula SAE BRASIL PETROBRAS 2019 
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Anexo Regulamento do Concurso Fotos - Ficha Cadastral e 

Autorização de Uso 

Ficha Cadastral 

Nome  da equipe   

No. Equipe   

Nome do Participante   

No. associado SAE BRASIL   

Nome  do Participante no Instagram  (*) 

Apelido do Participante no Instagram   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de Autorização de Uso 

Eu, ______________________________________________________________________ 

portador da Cédula de Identidade nº. _______________________e inscrito no CPF/MF sob nº 

________________________. AUTORIZO o uso pela SAE BRASIL, de imagens de minha autoria 

concorrentes ao Concurso de Fotos da 16ª Competição - Fórmula SAE BRASIL PETROBRAS 2019. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso de referidas imagens 

em território nacional e no exterior, e em todas as suas modalidades e veículos de 

comunicação, sem limite de tempo ou número. 

Confirmo, minha disposição de fornecer à SAE BRASIL e a versão original de qualquer imagem 

de minha autoria submetida ao Concurso de Fotos, para os fins acima declarados, sempre que 

solicitado for. 

Apelido participante no Instagram: _____________________ 

Nome no participante no Instagram: _____________________________________ 

Numero de associado SAE: __________________ 

_________, de ________________ de 2019 

 


