
 

 

 

 

 
São Paulo, 20 de Agosto de 2019. 

 

Prezados Participantes, 

 

Sejam bem-vindos à 13ª Competição Baja SAE Regional - Etapa Sudeste 2019. 

 

Este ano a competição será novamente realizada na cidade de Piracicaba, em área 
cedida pela FUMEP/EEP – Escola de Engenharia de Piracicaba da Fundação 
Municipal de Ensino de Piracicaba – Av. Monsenhor Martinho Salgot, 560 - Areião, 
Piracicaba - SP, 13414-040 - https://goo.gl/maps/DE5JJFVzWXo 

 

A Diretoria Acadêmica da Escola de Engenharia de Piracicaba encaminhou 
orientações e informações para que possamos ter um evento agradável e sem 

ocorrências desagradáveis. Reproduzimos abaixo as orientações da instituição: 

 Chegada das equipes participantes: carros entrarão pelo portal de 
entrada da FUMEP; ônibus e caminhões terão acesso pelo Portão 2 (logo 
acima do portal de entrada), com entrada programada a partir das 8:00 
horas do dia 23/08/2019. Os ônibus e caminhões receberão orientações 
sobre o local de desembarque dos equipamentos e, se desejarem, o local de 
estacionamento durante o dia e à noite; 

 Localização e mapa da EEP/FUMEP: as equipes poderão obter 
informações no site da FUMEP: fumep.edu.br; 

 Água potável: a FUMEP dispõe de vários bebedouros dentro do campus; 

 Alimentação: 

o Serviço de cantina no Centro de Convivência da FUMEP, com 
oferecimento de sanduiches, salgados, doces, refrigerantes, etc, das 
7:30 às 22:00 horas nos dias 22 e 23/08, das 7:30 às 15:00 horas no 
dia 24/08 e das 7:30 às 15:00 horas no dia 25/08. Os preços são 
tabelados pela FUMEP para os alunos, professores e funcionários; 

o Serviço de restaurante no Rud's Restaurante, no campus da FUMEP, 
nos dias 22, 23 e 24/08, com almoço das 11:00 às 13:30 horas e com 

jantar das 18:00 às 20:00 horas; no domingo (25/08) haverá apenas 
almoço, das 11:00 às 15:00 horas. Os preços estabelecidos são: prato 
executivo (a ser consumido no restaurante): R$ 15,00 e self service 
R$ 34,00/kg. Os preços são tabelados pela FUMEP para alunos, 
professores e funcionários. 
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 Permanência dos veículos BAJA e materiais das equipes: o local 

disponível para a permanência do veículo BAJA das equipes, bem como 
materiais e equipamentos, no campus da FUMEP no período noturno 
(pernoite) será junto ao box (tenda) de cada equipe; 

 Estacionamento de carros: será permitido o estacionamento de carros no 
campus até às 22:30 horas nos dias 22, 23 e 24/08 e até às 18:00 horas no 
dia 25/08; 

 Ponto de apoio para solda: haverá ponto de eletricidade disponível para 
máquina de solda e ponto de água em tenda localizada atrás do Centro de 
Convivência da FUMEP, das 8:00 horas às 19:00 horas nos dias 22, 23 e 
24/08 e das 8:30 às 15:00 horas no dia 25/08. Deverão ser observadas as 
regras de segurança para soldagem; 

 Solenidade de abertura da Competição: será realizada em 23/08, às 
19:00 horas, no Salão Nobre da FUMEP; 

 Anfiteatro de apoio: para reuniões da SAE BRASIL com as equipes, em 
24/08, das 17:00 às 22:30 horas, estará disponível a Sala D do Bloco 4; 

 Chuveiros: serão disponibilizados chuveiros para as equipes da seguinte 
forma: 

o Chuveiro para a retirada da lama (vestimenta dos pilotos): próximo 

ao local dos boxes das equipes; 

o Chuveiro para banho pessoal: ao lado do restaurante. 

 Danos, furtos e roubos: a FUMEP não se responsabiliza por danos, furtos e 
roubos que ocorram nas suas dependências; 

 Bebidas alcoólicas: é PROIBIDO o porte e o consumo de bebidas 
alcoólicas no campus. 

 

No que se refere as regras contidas no Regulamento Administrativo e Técnico do 
Baja SAE BRASIL, recomendamos que as equipes atentem especialmente para os 
pontos que seguem: 

 

 Inspeção de Conformidade Técnica e Segurança: 

 

o O regulamento vigente é o RATBSB – Emenda 2; 

o Informações sobre a liberação do motor série 20 e série 19, conforme 

descrito no Informativo 01; 

o Preparação para medição dos tubos da gaiola de proteção, conforme às 

orientações do Informativo 11; 

o Nova altura da bandeira laranja, exclusivamente, para a 13ª 

Competição Baja SAE BRASIL – Etapa Sudeste (Informativo 12); 

o Novos procedimentos de identificação das amostras de soldagem, 

conforme Informativo 13; 



 

 

o Novos procedimentos para a fixação do rádio, conforme Informativo 

15; 

 

 

o Retirada da água dos dispositivos de reabastecimento e possível 

descarte de combustível devem ser realizados conforme as orientações 

do Informativo 20.  

 
 Apresentação de Projeto: 

 
o Esclarecimentos sobre a prova de Apresentação de Projeto são 

explicitados no Informativo 05; 
o Mudanças nos tópicos abordados nas provas de Apresentação de 

Projeto são detalhadas no Informativo 06. 
 

 Eventos Dinâmicos: 
 

o Um detalhamento sobre os eventos dinâmicos e eventuais mudanças 

são apresentados no Informativo 19.  

 

 Alocação Física e Definição dos Boxes: 
 

o A numeração das equipes utilizada na definição dos boxes pode ser 

encontrada no Informativo 08; 

o Lembrando que é PROIBIDO fumar na área dos boxes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Comitê Baja SAE Sudeste 
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