Guia de Conduta nas Competições da SAE BRASIL

Objetivo:
Orientar e esclarecer todos os participantes e presentes as condutas
necessárias para a realização da Competição em clima de respeito e civilidade
entre todos.
Capítulo A – Das Definições
Art 1º
As Competições da SAE BRASIL são atividades estudantis para incentivo e
aprimoramento dos estudantes associados nas tecnologias da mobilidade.
Art 2º
Os participantes são os presentes no evento nas seguintes categorias:
Competidores: - Alunos, capitães e professores orientadores;
Voluntários: - Comissários, juízes, fiscais e comitê técnico;
Organizadores: - Staff SAE BRASIL e empresa organizadora;
Contratados: Empresas contratadas para ações específicas e fornecimentos
Art 3º
Os voluntários são estudantes ou profissionais dedicados à realização da
Competição, direcionando seu tempo e conhecimento para aperfeiçoamento e
bom resultado da Competição.
Capítulo B – Das Regras
Art 4º
Cada Competição tem a sua Regra Específica e procedimentos que devem ser
atendidos e cumpridos por todos os participantes.
Capítulo C – Do Local
Art 5º
O local de realização da Competição é parte integrante temporária da SAE
BRASIL, seja locado ou cedido;
Capítulo D – Das Obrigações e Proibições
Art 6º
Os pontos abaixo descritos devem ser atendidos e cumpridos por todos os
participantes da Competição:

I – Conhecer, cumprir e zelar pelo cumprimento das respectivas Regras e
Orientações vigentes das Competições que estiverem participando,
reconhecendo e apoiando os objetivos, políticas e regras nelas descritas, no
âmbito regional, nacional e internacional;
III – Apoiar a formação dos alunos de graduação e pós-graduação nos quesitos
de responsabilidade, pró-atividade em pesquisa, desenvolvimento e trabalho
em grupo e o princípio de mútua colaboração;
IV - Defender permanentemente a valorização das Competições da SAE
BRASIL;
VI - Acatar e cumprir com seriedade as decisões do Comitê Técnico das
respectivas Competições da SAE BRASIL na qual esteja participando;
VII - Valorizar a justa disputa entre as equipes, em todas as ocasiões e formas
de manifestação, sempre considerando que é um Programa Estudantil;
VIII – Proibidas demonstrações de racismo, tendo em conta o respeito às
etnias, aos símbolos e o estímulo à confraternização da humanidade;
IX - Coibir e impedir o uso de qualquer tipo de droga ou estimulantes químicos
desautorizados, de modo a preservar o princípio da integridade física e mental
do indivíduo;
X – Coibir e denunciar toda e qualquer forma de tentativa de ludibriar o objetivo
e resultado da competição, o não respeito de normas de segurança e das
regras das competições à organização, staff, juízes e comitê técnico;
XI - Rejeitar a corrupção de qualquer natureza, assegurando a honestidade e a
integridade no âmbito das Competições.
XII – Proibido o uso de palavras grosseiras ou palavrões, seja nas conversas,
músicas ou qualquer outro meio de comunicação dos participantes em
qualquer momento no local da Competição;
XIII – Proibidas quaisquer disputas e/ou concursos que não constem na regra
da específica competição;
XIV – Proibida a manifestação ou trotes entre os participantes e presentes na
Competição;
XV – Proibida a utilização de qualquer parte do local da Competição para
brincadeiras ou atos inseguros;
XVI – Proibida a utilização de equipamentos para comemoração de resultados
ou qualquer outra manifestação, tais como extintores, geradores de ruídos ou
som, mangueiras de água ou qualquer outro produto e artigos pirotécnicos;
XVI – Coibir as ofensas aos voluntários e organização. Manter o melhor
ambiente de harmonia na competição;

XVII – Estreitar e manter as relações com os meios de comunicação, de modo
a assegurar a desejável integridade e objetividade de todas as entidades
ligadas às Competições SAE BRASIL, além de valorizar o conceito da
competição perante à opinião pública
XVIII – Tomar todas as providências cabíveis para garantir a segurança nos
locais de realização das competições, considerando prioritariamente o bem
estar de todos os envolvidos nos eventos;
XIX – Manter postura isenta durante a Competição, não se deixando influenciar
por eventuais pressões de representantes das universidades, faculdades ou
escolas, professores orientadores, capitães, alunos e torcedores;
XX – Aos Voluntários ainda ligados à qualquer universidade, faculdade ou
escola, devem manter seu trabalho e postura isenta durante toda a competição,
sob pena de punição ao voluntário e à universidade, faculdade ou escola
envolvida de forma rígida, sendo passível até de exclusão da competição de
todos os envolvidos
XXI – Dirimir, com o devido equilíbrio, as polêmicas quanto às marcações das
pontuações e penalidades, respeitando as decisões dos juízes e do comitê
técnico no desempenho de suas funções;
XXII – Tratar com respeito e consideração os representantes, professores,
capitães, pilotos e alunos nos momentos das punições, fazendo cumprir
estritamente as regras das Competições SAE BRASIL;
XXIII – Abster-se de quaisquer envolvimentos que possam comprometer os
resultados das Competições SAE BRASIL, de acordo com as regras e
procedimentos estabelecidos pela SAE BRASIL e Comitê Técnico;
XXIV – Levar ao conhecimento do Comitê Técnico e da SAE BRASIL toda e
qualquer tentativa de corrupção e atos espúrios que possam comprometer os
rumos de uma prova ou competição;
XXV – Respeitar o público em toda e qualquer situação, atuando de maneira
isenta e imparcial, não influindo no resultado final das provas;
XXVI – Utilizar a assessoria de imprensa da SAE BRASIL para conceder
entrevistas para as mídias para que possamos valorizar as Competições da
SAE BRASIL e seus participantes;
XXVII – Coibir e desencorajar, no âmbito de suas influências como
profissionais e cidadãos, o emprego de produtos, equipamentos e atos
desautorizados, cooperando com os esforços gerais nesse sentido.
XXVIII – Competirem com determinação, acatando as resoluções dos juízes e
comitê técnico, as orientações dos professores orientadores, as decisões dos
capitães, respeitando todos os colaboradores e tratando os demais
competidores com respeito e consideração, além de não ofender demais
participantes e expectadores presentes nas competições;

XXIX – Pilotar de forma responsável, segura, sem utilizar nenhum equipamento
ilícito ou faltar qualquer equipamento que possa comprometer a sua segurança
e a dos demais pilotos, chefe de prova, chefes de pontos de bandeiras,
voluntários e expectadores;
XXX – Respeitar de forma irrestrita todas as bandeiras que forem acenadas a
ele durante o evento, cumprindo o que elas determinam de forma irrestrita e
inquestionável no momento que for indicada;
XXXI – Manter a calma em momentos de acidentes na pista, respeitando as
bandeiras e os indicativos, bem como durante informações em Box dadas por
voluntários e chefes de pontos de bandeiras e de punições da Competição;
XXXII – Respeitar o limite de velocidade em boxes, indo a ritmo de caminhada
a pé dos demais alunos, evitando acidentes dentro dos boxes, nas
competições e provas que isso necessitar;
XXXIII – Respeitar, sempre e de forma irrestrita, o chefe de prova, chefe dos
pontos de bandeira, voluntários e os demais pilotos que estão na competição,
sendo proibido o uso de gestos, palavras ou qualquer outro ato considerado
antidesportivo;
XXXIV – Utilizar Equipamentos de Proteção Individual em suas tarefas em
todos os locais da Competição, não utilizando chinelos ou calçados
inadequados;
XXXV – Os participantes devem zelar pelo meio ambiente, por sua saúde
pessoal e a de dos demais participantes, e pelo ambiente da Competição,
eliminando todos os atos inseguros na execução de suas tarefas e atribuições;
Capítulo E – Das Punições
Art 7º
Cabe ao Comitê Técnico e Staff SAE BRASIL a definição das punições, que
podem ser de simples advertência verbal até a Suspensão da Entidade de
Ensino a qual o infrator pertença.
Capítulo F – Da Aceitação deste Termo
Art 8º
É considerado que Competidores e Voluntários aceitam integralmente os
termos deste documento no momento em executam o seu credenciamento em
qualquer das competições da SAE BRASIL.

