
 

  

 

Informativo 04 
 

  São Paulo, 08 de setembro de 2020. 

Ref.: Distribuição de pontos da 14ª Competição Baja SAE BRASIL - Etapa 
Sudeste 

Prezadas Equipes, 

Devido a diferença do formato da competição este ano em comparação com o descrito 
no RATBSB, este informativo tem como objetivo apresentar como serão distribuídos a 
pontuação entre as provas da fase digital. 

Assim como as outras competições, a 14ª Competição BAJA SAE BRASIL – Etapa 
Sudeste 2020 terão 1000 pontos distribuídos conforme etapas abaixo: 

● PROVA DE PROJETO 

A prova de projeto será dividida em duas etapas. A soma delas totalizará 400 pontos.  

A primeira etapa, caracterizada pelo envio do vídeo, terá como valor 350 pontos. 

 Em caso de atraso no envio do vídeo, serão descontados 20 pontos a cada dia. 

Após 10 dias, os vídeos não serão mais recebidos. 

A segunda etapa, a apresentação em formato de reunião virtual, terá como valor 50 
pontos. Nesta fase, todos os temas terão o mesmo peso de avaliação, assim como 
ocorre normalmente nas provas de apresentação de projeto.  

As reuniões de mesas redondas não serão pontuadas. 

● PROVA DE SEGURANÇA 

A prova de segurança terá como valor 200 pontos. Seu formato, quantidade de 
tentativas e como haverá dedução de pontos será informado em um informativo futuro. 

● DESAFIOS BAJA SAE SUDESTE 

Os Desafios Baja SAE Sudeste também distribuirão 400 pontos. Todos os desafios, 
incluindo o Desafio 4x4, terão o mesmo peso de avaliação. A nota final será a média 
aritmética das notas de cada desafio. 

Em caso de atraso no envio do desafio, serão descontados 20 pontos a cada dia. 
Após 10 dias, os desafios não serão mais recebidos. 

A mesa redonda do desafio 4x4 não será pontuada. 

  



 

  

 

● PALESTRAS TÉCNICAS 

Não serão distribuídos pontos nas palestras técnicas. 

● TABELA RESUMO 

Prova de projetos: 400 pontos 
Primeira etapa - Envio de vídeos 350 pontos 
Segunda etapa - Apresentação online 50 Pontos 

Prova de Segurança: 200 Pontos 
Desafios Técnicos: 400 Pontos 

Total: 1000 Pontos 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
Comitê Baja SAE BRASIL - Etapa Sudeste 
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