
 

 

São Paulo, 20 de maio de 2019. 

REF.: PROVA DE PLANEJAMENTO E CONFORMIDADE BAJA SUL 2019 

ENTREGÁVEL 2: 

 O entregável 2 da maior parte das equipes já foi avaliado, confira o status da sua 
equipe no site https://bajasaebrasil.online/prova.php?id=19SU_ET2. Equipes com 
problemas foram contatadas, caso o entregável da sua equipe não conste como aceito e 
não tenha recebido um e-mail, entre em contato através de bajasul@gmail.com. 

 ENTREGÁVEIS 3-8: 

 Com base no material enviado no entregável 2, selecionamos 6 datas nas quais as 
equipes deverão enviar comprovação da conclusão de certas atividades. As atividades 
foram retiradas diretamente do material enviado, normalmente com cópia exata do texto 
original. Revisem o material enviado para garantir a compreensão do contexto de cada 
tarefa a ser comprovada.  

 Evidências aceitáveis de conclusão de tarefas incluem: 

• Fotos demonstrando conclusão de etapas de fabricação; 
• Renderizações ou, preferencialmente, desenhos técnicos demonstrando 

conclusão de etapas de projeto; 
• Relatórios com conclusões e justificativas demonstrando execução de 

estudos; 
• Fotos ou vídeos da execução acompanhadas de relatório de resultados 

demonstrando execução de testes; 
• Documentação interna demonstrando implementação de ações de gestão, 

com detalhes suficientes para comprovar conclusão efetiva. 

Não serão aceitas: 

• Evidências de fabricação ou testes que não incluam registro visual; 
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• Arquivos que requeiram software especializado para visualização (incluindo 
aplicações de CAD, CAE ou CAM); 

• Documentação com texto genérico que não esteja claramente vinculado ao 
trabalho da equipe. 

Em caso de dúvidas sobre a forma de comprovar uma atividade, entrem em contato 
com o comitê antes do prazo de entrega, caso o material enviado não seja suficiente, a 
tarefa será tida como incompleta. 

Como dito anteriormente, o objetivo da prova de Planejamento e Conformidade é 
garantir que as equipes mantenham um ritmo de trabalho ao longo do ano, criando e 
seguindo um bom planejamento de atividades. Para esse fim, os entregáveis 3 a 8 serão 
avaliados de acordo com o seguinte fluxo: 

 
 



 

 

Observem no fluxograma acima os seguintes pontos: 

• Atividades que não forem comprovadas no entregável devido serão 
acumuladas para o próximo, isto é, serão acrescentadas aos itens 
originalmente selecionados para o entregável seguinte; 

• Caso ainda haja algum item pendente de comprovação ao final da prova 
(entregável 8) a equipe receberá uma punição adicional de 30 pontos, por não 
ter cumprido as atividades a que se propôs. 

Os prazos dos entregáveis 3 a 8 estão disponíveis no site abaixo. Todos os prazos 
são informados no horário de Brasília. 

 https://bajasaebrasil.online/prova.php?id=19SU_PZE 

Para manter o sigilo das equipes, o conteúdo requerido em cada entregável foi 
enviado por e-mail poucos minutos antes da divulgação desse informativo, na mensagem 
está o prazo de envio de cada entregável bem como uma lista numerada das atividades a 
serem comprovadas em cada um. Caso não tenham recebido o e-mail entrem em contato. 
Favor confirmar o recebimento dos e-mails. 

Os entregáveis 3 a 8 deverão ser enviados ao Comitê pelo e-mail 
bajasul@gmail.com, o título da mensagem deverá ser [Baja Sul 2019] Entregável # - NOME 
DA EQUIPE, substituindo “#” pelo número do entregável e “nome da equipe” pelo nome da 
sua equipe. Anexos às mensagens deverão ser anexados ao menos um arquivo para cada 
atividade, os nomes dos arquivos deverão seguir o formato (Baja Sul 2019) Entregável # - 
NOME DA EQUIPE – NÚMERO DA TAREFA, substituindo “número da tarefa” pelo valor 
adequado.   

Em caso de necessidade de envio de arquivos grandes, é possível enviar links desde 
que isso seja feito usando serviços que impeçam a modificação posterior. No caso do envio 
de vídeos, recomendamos hospedá-los em serviços externos como YouTube ou similares. 
Nesses dois últimos casos, incluir um arquivo de texto com o link nos anexos. Novamente, 
em caso de dúvidas, entrem em contato antes do prazo. 

Respondendo a uma dúvida de várias equipes em relação ao informativo anterior, 
esclarecemos que as equipes que não sofrerem punição nos entregáveis 6 a 8 terão 
abonadas as punições dos entregáveis 3 a 5. Não acreditamos haver ambiguidade no texto 
original, mas colocamos aqui de forma mais clara para benefício de todos. 
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ATENÇÃO: 

Nas evidências enviadas, caso sejam observadas atividades ocorrendo em 
condições inseguras, botando em risco membros da equipe ou terceiros, será aplicada 
punição máxima no entregável. Em casos extremos, punições adicionais poderão ser 
aplicadas na competição, podendo levar até à desclassificação. Chamamos atenção 
principalmente às atividades de teste, que deverão ocorrer com o carro em condições de 
segurança e com o piloto utilizando todos os equipamentos de proteção individual. As fichas 
de avaliação utilizadas pelos juízes na prova de segurança estão disponíveis em: 
http://portal.saebrasil.org.br/Portals/0/Users/223/39/28639/Informativo%2024%20-
%20Planilha%20de%20seguran%C3%A7a%20-
%20Nacional2019_RATBSB_Emenda2.pdf 

 

Bons trabalhos. 

 

Comitê Técnico Baja Sul 
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