
 

 

 
 

 
São Paulo, 24 de junho de 2019. 

 

Prezados Participantes,  
 
Este informativo tem a finalidade de orientar e esclarecer eventuais dúvidas sobre o 

formato das Provas de Apresentação de Projeto da 13ª Competição Baja SAE BRASIL 

– Etapa Sudeste. Em caso de conflito de informações, prevalecerá o conteúdo 

descrito neste informativo. 

 

 

Tópicos de Apresentação 

Com o intuito de promover a associação entre os grupos de desenvolvimento da 

Equipe de maneira a identificar as interdependências e convergências dos objetivos 

de projeto serão avaliadas as seguintes seis áreas:  

 

1. Dinâmica longitudinal 

2. Dinâmica vertical e lateral 

3. Cálculo e validação estrutural 

4. Eletrônica embarcada e aquisição de dados 

5. Gestão e planejamento estratégico 

6. Plano de negócios 

 

Forma de Apresentação  

É permitido à Equipe utilizar 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. Excessos devem ser 

evitados.  

O horário para iniciar a apresentação será mantido, independente dos recursos a 

serem utilizados pela Equipe. O espaço utilizado não disponibilizará 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. 

 

INFORMATIVO 05 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO 



 

 

 

Formato da Prova de Apresentação 

A prova de Apresentação de Projeto será dividida em dois grupos contendo três áreas 

cada e deverão ser apresentadas conforme as figuras abaixo: 

 

 

 Equipes 01 e 02: 

 

 
 

 Equipes 03 a 30: 

 

 
 

 

 

Esta divisão exige que cada Equipe tenha, no mínimo, 3 (três) apresentadores.  

O tempo de apresentação por Equipe será dividido em: 

 

 08 minutos: apresentação da área por parte da Equipe;  

 03 minutos: perguntas dos juízes; 

 02 minutos: feedback dos juízes; 

 03 minutos: troca de grupos de juízes. 

 

 

 

 



 

 

A baia em que cada Equipe fará suas apresentações, dentro da área da Prova de 

Apresentação de Projetos, seguirá o indicado na tabela abaixo: 

 

Equipe Baia Equipe Baia Equipe Baia 

01 A 13 C 25 C 

02 B 14 D 26 D 

03 A 15 A 27 A 

04 B 16 B 28 B 

05 C 17 C 29 C 

06 D 18 D 30 D 

07 A 19 A   

08 B 20 B   

09 C 21 C   

10 D 22 D   

11 A 23 A   

12 B 24 B   

 

 

Importante  

 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 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 à ela. 

 

 

Quaisquer alterações que se fizerem necessárias serão informadas à Equipe no 

momento em que a mesma se apresentar para a realização desta prova. 

 

Atenciosamente, 

Comitê Baja SAE Sudeste 
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