Informativo 08
São Paulo, 24 de julho de 2021.
Prezados Professores e Professoras,

Esperamos que todos estejam bem.

A SAE BRASIL se empenha para manter o propósito de envolver a todos no
desenvolvimento e disseminação do conhecimento da mobilidade, porem desde
março de 2020 com várias restrições, o que afeta muito o andamento de todas
atividades e vamos em particular os Programas Estudantis.
A situação, acima exposta, e o nosso compromisso em manter o desafio e
desenvolvimento dos alunos, nos obrigou em 2020, a desenvolver e realizar a etapa
virtual de apresentação de projeto, mkt entre outras provas. Ao final dessa etapa
podemos considerar que se as fizéssemos novamente, poderíamos fazer diferente,
seja por parte da comissão técnica, dos juízes e das equipes, ficando claro que
todos nós aprendemos, erramos e acertamos algo novo.
Esperávamos que em 2021 tivéssemos a retomada da etapa presencial da 17ª
Competição SAE BRASIL de Fórmula SAE, mas vários fatores nos impedem de
programar essa realização. Podemos mencionar várias dificuldades impostas a
todos nós por essa pandemia porem as restrições sanitárias tem impedindo as
equipes ao acesso dos respectivos laboratórios/oficinas, momentos esses
fundamentais ao projeto e construção de seus FSAEs.
A organização do FSAEB, motivada pela perspectiva desfavorável na realização
presencial em 2021, tem se reunido e discutido de como poderíamos realizar a
etapa dinâmica, objetivando o aumento do conhecimento dos participantes e
propiciar a situação mais próxima da realidade de um engenheiro na indústria.
Sabemos que substituir uma competição presencial por uma virtual é muito difícil e
nós brasileiros adoramos o calor e a adrenalina durante a competição, e qualquer
alternativa estudada não atenderá a todos os anseios.
Salientamos que o FSAEB é um desafio de engenharia e focados na engenharia, e
após muitas consultas, debates sobre softwares, que sejam acessíveis, utilizados
nas indústrias e com facilidade de aprendizado, definimos que o CarSim é a melhor
opção para atender os objetivos do Programa FSAE, decisão esta anunciado em
reunião entre a comissão técnica, staff e as equipes, em 4 de julho p.p.
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Durante este mês a SAE BRASIL e a empresa representante da Carsim no Brasil,
estudaram a melhor opção de acesso ao software, treinamento para todos e
premissas para essa competição virtual, que terá o CarSim como protagonista
simulando os desafios adicionais de engenharia para validação dos FSAE que serão
apresentados. Hoje informamos, via Whatsapp, para as equipes alguns dos pontos
importantes para a respectivas participações.
Além de o CarSim ser utilizado para as provas dinâmicas da 17ª Competição,
conforme acima exposto, planejamos, em conjunto com o fornecedor, de o utilizar
nas competições subsequentes, para o desenvolvimento dos FSAEs e
apresentações de projetos, assim teremos nossos estudantes se aperfeiçoando
com essa ferramenta. Devemos enfatizar que essa nova habilidade poderá, em
muitos casos, os favorecer para futuras contratações.
Convidamos todos os professores a participarem desse treinamento o qual
vislumbramos a realização no inicio de agosto p.f.
Sempre a disposição para qualquer esclarecimento e caso não tenha o numero do
meu celular particular e Whatsapp, esteja à vontade de me contatar:
+5511981110832.
Agradeceria seu retorno da sua intenção de participar nesse treinamento.

Atenciosamente,

Ronaldo Bianchini
Gerência Geral
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