Informativo 08
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
REF.: FINAIS DA PROVA DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO - BAJA SUL 2020
Este informativo tem a finalidade de orientar sobre as Finais de Projeto da
18ª Competição Baja SAE BRASIL - Etapa Sul.
Estrutura da Prova
1. CLASSIFICADOS
Como informado anteriormente, serão classificadas para as Finais de
Projeto as três equipes com a maior pontuação em cada uma das oito áreas da
Apresentação de Projeto. Uma mesma equipe pode se classificar para as Finais
de Projeto em mais de uma área, desde que se encontre entre as melhores
classificadas.
Todos as equipes serão informadas da classificação para as finais via email e
informativo até o dia 15/11/2020.
2. FORMATO
As finais ocorrerão em videoconferências (uma por área), onde as três
equipes classificadas responderão perguntas dos juízes e discutirão entre si as
soluções empregadas, visando promover o compartilhamento de boas práticas e
experiência.
A duração da prova será de no máximo uma hora. Será permitida a
participação de no máximo duas pessoas por equipe. A fim de aumentar a interação
e qualidade da discussão pedimos que a câmera seja mantida aberta durante a
prova.
A discussão será conduzida pelos juízes e as equipes não precisarão
apresentar seu projeto novamente, mas devem ter os materiais que acharem
pertinentes em mãos caso seja necessário.

As equipes classificadas receberão por email o(s) link(s) para a(s) sala(s) de
videoconferência no Skype até o dia 15/11/2020. Fiquem atentos pois algumas finais
já se iniciam no dia 16/11/2020.
As equipes devem entrar com 15 minutos de antecedência nas salas de
reunião. A prova começará no horário proposto, sem tolerância para atraso.
Pedimos que as equipes se preparem com antecedência, verificando a
qualidade da conexão previamente e tendo apresentadores reserva em caso de
queda de conexão de algum dos apresentadores. Eventuais problemas de conexão
serão avaliados caso a caso pelos membros do comitê presentes no dia.
Durante cada evento das finais de projeto estarão presentes apenas
membros das equipes classificadas, juízes e membros do comitê Baja Sul. As finais
serão gravadas e posteriormente compartilhadas com os demais inscritos na
competição através do Canal do Youtube do BAJA SUL, onde ficarão disponíveis
por um mês.
3. DATAS
As Finais de Projeto acontecerão nas seguintes datas e horários:
●
●
●
●
●
●
●
●

Design e Ergonomia – 16/11/2020 às 19:00
Vendas e Marketing – 16/11/2020 às 21:00
Suspensão e direção – 17/11/2020 às 19:00
Gestão de Equipe – 17/11/2020 às 20:00
Cálculo Estrutural – 18/11/2020 às 19:00
Powertrain – 18/11/2020 às 20:00
Freios – 19/11/2020 às 19:00
Elétrica – 19/11/2020 às 20:00

Pontuação
A pontuação das finais será conforme RATBSB emenda 03.

Atenciosamente,
Comitê Técnico Baja Sul

