Informativo 15
São Paulo, 18 de outubro de 2021.

Finais de Projeto, Custos e Apresentação.

Prezados Competidores,

O Comitê Técnico informa as datas, o formato e os procedimentos que serão
adotados para as finais das provas de Projeto, Custos e Apresentação.
1. Datas das provas
As provas serão realizadas aos sábados conforme cronograma de cada
prova.
Prova de Projeto: 20 de novembro de 2021
Prova de Custos: 27 de novembro de 2021
Prova de Apresentação: 04 de dezembro de 2021

2. Formato das provas
Todas as provas serão realizadas de forma online, na plataforma Zoom.
A equipe receberá os respectivos links para acessar cada uma das provas.
Só será liberado o acesso para os integrantes inscritos oficialmente, que
tenham enviado os documentos solicitados e estejam devidamente
identificados: [número do Fórmula – Nome completo] = Ex: 08 – Maria Freire.
O formulário para incluir os integrantes e suas funções nas provas, objeto
deste informativo, será disponibilizado em breve e prazo máximo para
preenchimento até 01/11/2021 às 10:00 (horário de Brasília).
O Professor Orientador está livre para participar das apresentações como
ouvinte e os dados serão solicitados em formulário que será disponibilizado
em breve.
As provas acontecerão em dias separados, portanto, é possível que o
mesmo aluno apresente em mais de uma prova, exceto se a prova for
desmembrada em vários subsistemas/salas, onde o aluno só poderá participar
de uma apresentação/prova.
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A prova será realizada através da plataforma Zoom, portanto, a equipe
pode explorar todo e qualquer recurso dentro da respectiva janela de
apresentação (apresentação, vídeos, imagens, webcam, áudio e outros). É
sugerido que caso a equipe use apresentação que esteja visível o número do
slide. Caso haja dificuldade de apresentação/exposição, o tempo de janela
não será estendido.

3. Operacionalizando a Prova
3.1 Prova de Projetos
Diferente das finals da competição presencial em que a prova é 100%
conduzida pelos juízes, neste caso a equipe deverá realizar uma apresentação
prévia.
A equipe será questionada com base na apresentação e no relatório já
enviado. É importante manter a coerência entre as informações já
apresentadas aos juízes.
Cada equipe terá disponível 30 minutos de prova e será dividido da
seguinte forma.
- 0’00 – Início da prova. Participante deve realizar a abertura do seu
subsistema, objetivos, desenvolvimento, validações e conclusão.
- 10’00 – final da apresentação do aluno. Início das questões.
- 30’00 – final das perguntas e respostas. Final da prova.

3.2 Prova de Custos
A equipe será questionada com base na apresentação e no relatório já
enviado. É importante manter a coerência entre as informações já
apresentadas aos juízes.
Cada equipe terá disponível 30 minutos de prova e será dividido da
seguinte forma.
- 0’00 – Início da prova. Participante deve realizar a abertura do seu
subsistema, objetivos, desenvolvimento, validações e conclusão.
- 10’00 – final da apresentação do aluno. Início das questões.
- 30’00 – final das perguntas e respostas. Final da prova.
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3.3 Prova de Apresentação
A prova de Apresentação ocorrerá nos modelos da prova presencial,
porém sem o feedback para a equipe.
Cada equipe terá disponível 25 minutos de prova e será dividido da
seguinte forma.
- 0’00 – Início da prova. Participantes deverão iniciar a apresentação
para os juízes.
- 15’00 – Final da apresentação do aluno. Início das perguntas e
questões.
- 25’00 – final das perguntas e respostas. Final da prova.

4. Detalhes específicos
a. Prova de Projeto
A prova de projetos será realizada em salas simultâneas para cada
subsistema.
b. Prova de Custos
A prova de custos será realizada em sala única e caso seja
necessário, salas simultâneas poderão ser abertas.
c. Prova de Apresentação
A prova de apresentação será realizada em sala única.
A prova de Apresentação deverá considerar a apresentação online
relacionada à primeira fase, os feedbacks dos juízes e a atualização
do planejamento inicial e o cenário atual com o Covid19.
A equipe deverá considerar os cenários em relação à proposta
apresentada na primeira fase, considerações do que deu certo e o
que deu errado no que foi planejado em 2020, impactos com o
mercado internacional de matérias-primas, retorno das atividades
presenciais (base no cenário da primeira fase), qualificação de
pessoal para o cenário e pós cenário, dificuldades, coisas que deram
certo e foram positivas, lições aprendidas, custos planejados e
realizados, legislação aplicável em cada estado relacionadas ao
cenário com covid, novas propostas para correção do cenário e
posicionamento da empresa visando seu negócio e permanência no
mercado, etc.
Os juízes poderão comparar o cenário 1 e 2 e questionar as equipes.

Atenciosamente,

SAE BRASIL
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