
 

 

 

Informativo 03 

 

São Paulo, 13 de novembro de 2020. 

Ref.: Esclarecimentos Adicionais das Inscrições 27ª Competição Baja 
Nacional. 

Prezadas Equipes, 

Agradecemos o documento recebido e as duvidas tão claramente expostas nos motiva 
a continuar atuando com vocês, pois é notório que a preocupação com o futuro de 
todos é o ponto principal explanado. 
 
A SAE BRASIL está atenta, avaliando e debatendo todos os acontecimentos dentro e 
fora do Brasil no que se refere às competições e ao COVID -19 para definir as 
premissas de planejamento futuro de curto e longo prazo. 
 
Especificamente ao que envolve os Programas Estudantis temos diversos Comitês 
Técnicos atuando junto ao staff para as definições das respectivas ações e sempre 
preservando o nosso ecossistema SAE BRASIL, como um todo, que é a entidade 
composta por todos os associados, voluntários, participantes das atividades, 
patrocinadores, apoiadores, staff, fornecedores entre outros. A integridade física será 
sempre prioridade na condução dos eventos.  
 
A constante interação com as equipes e entidades de ensino nos permite ter uma 
visão sobre a possibilidade, ou não, de acesso aos laboratórios tão necessário para a 
realização das futuras etapas presenciais de cada competição, e também, é um dos 
fatores decisórios das definições das datas futuras. 
 
A SAE BRASIL sempre respeitará todas as determinações legais sejam federais, 
estaduais ou locais quanto às restrições sociais em função da COVID – 19 e de 
preservação a vida. 
 
As datas de inscrições DAS EQUIPES estão sendo mantidas como em anos 
anteriores porem as inscrições dos componentes, das mesmas, nós consideraremos 
prazos mais próximos das datas reais das realizações, ou seja, uma competição (X 
qualquer) prevista para JULHO terá seus componentes podendo ser incluído/alterado 
até 2 meses antes. Se essa mesma competição (X qualquer) for alterada para 
DEZEMBRO, por motivos anteriormente expostos, terão seus prazos de 
inclusão/alteração até OUTUBRO = 2 meses antes. 
 
Em casos de mudanças necessárias que sejam motivadas por fatos não conhecidos 
atualmente, nós levaremos ao conhecimento e debate com todos os envolvidos. 
É de conhecimento de todos que no caso da 17ª Competição de Formula SAE onde 
tínhamos as inscrições feitas, previsto uma competição presencial para novembro / 
2020 e depois surgiu a pandemia, acertamos mudanças nas regras, participação nos 
EUA entre outros pontos, porem tudo ajustado. 
 
Nas Competições de Bajas Regionais nós fomos claros quais eram as formas de 
participação e realização. As competições presenciais têm respectivas datas 
PREVISTAS e em análise constante pelos fatores já muito bem mencionados acima. 
 



 

 

A Competição Baja Nacional 2021 está prevista para agosto/setembro de 2021 e caso 
seja adiada trataremos todos os inscritos como temos feito nas demais competições 
analisando o todo e alguns casos específicos o que já é de conhecimento de vocês. 
 
Desejamos que tenhamos uma breve solução e que possamos nos encontrar o mais 
breve possível para colocar pulseira no pulso de cada um e os ver todos nos boxes e 
na lama, esse é meu sincero desejo e minha enorme ansiedade. 
 
A disposição para qualquer esclarecimento. 
 
Atenciosamente 
 
Ronaldo Bianchini 
SAE BRASIL 


