
 
 

Informativo   02  
 

São   Paulo,   25   de   maio   de   2020  

 

Ref.: PESQUISA  SOBRE  SITUAÇÃO  DE  EQUIPES  E  VOLUNTÁRIOS  COM         

RELAÇÃO   A   REALIZAÇÃO   DO   BAJA   SUL   2020  

 

Prezadas   equipes   e   voluntários,  

 

Diante  da  crise  sanitária  que  estamos  vivendo  gerada  pelo  novo  COVID-19,  diversas             

são  as  incertezas  na  organização  das  próximas  competições  Baja  SAE.  Com  o  Baja  Sul               

não   poderia   ser   diferente.  

 

De  modo  a  entender  a  percepção  de equipes  e  voluntários  com  relação  à  crise  e  o                 

quanto  as  expectativas  para  a  próxima  competição  podem  ter  sido  afetadas,  pedimos  que              

nos   ajudem   a   balizar   nossas   decisões   preenchendo   os   seguintes   formulários.   

 

● Equipes:  

 

Pedimos  que  cada  equipe  preencha  o  formulário  apenas  uma  vez  através  de  seu              

representante  (Capitão  e/ou  Professor  Orientador). Atenção:  O  preenchimento  deve  ser           

realizado   mesmo   que   sua   equipe   não   tenha   a   intenção   de   participar   do   próximo   evento.  

 

O   formulário   pode   ser   acessado   no   seguinte   endereço:   

https://forms.gle/idVTrJeNLkgR1WZ87  

 

Antes  de  realizar  o  preenchimento,  recomendamos  a  leitura  do  recém  lançado            

informativo  sobre  alterações  em  função  do  COVID-19  disponível  no  site  da  competição  no              

portal   da   SAE   BRASIL.   

 

https://forms.gle/idVTrJeNLkgR1WZ87


 
 

● Voluntários:  

 

Pedimos  que  preencham  o  formulário  todos  aqueles  voluntários  que  se  enquadram            

em   algum   dos   seguintes   cenários:  

− Juiz/Assessor   Técnico   que   participou   em   algum   dos   últimos   três   Baja   Sul;  1

− Juiz/Assessor  Técnico  que  participou  em  alguma  das  últimas  três  competições           

Nacionais   e   tem   a   intenção   de   também   participar   na   Etapa   Sul;  

− Voluntário  que  nunca  foi  Juiz/Assessor  Técnico,  mas  tem  intenção  de  se  tornar  no              

próximo   Baja   Sul.  

 

O   formulário   pode   ser   acessado   no   seguinte   endereço:  

https://forms.gle/D9nxW1HsjzGPaVSn8  

 

Independente  da  categoria  a  qual  pertença,  pedimos  que  o  preenchimento  seja  feito             

o  mais  breve  possível.  Estes  dados  são  muito  importantes  para  darmos  sequência  ao              

planejamento   da   competição.  

Contamos  com  a  pronta  colaboração  de  todos  e  ficamos  à  disposição  para             

esclarecer   suas   dúvidas.  

 

 

Atenciosamente,  

Comitê   Baja   Sul  
 

 

1  Atual   denominação   do   an�go   cargo   de   “engenheiro”.  

 

https://forms.gle/D9nxW1HsjzGPaVSn8

