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São Paulo, 18 de abril de 2022. 

 

Informações Gerais sobre a 27ª Competição Nacional Baja SAE 

BRASIL 

 

Prezados bajeiros, 

 

Sejam bem vindos à 27ª Competição Nacional Baja SAE BRASIL. É com 

muito prazer que recebemos todos novamente para uma competição presencial 

após 2 anos de intervalo. 

Este ano a competição mais uma vez será realizada na cidade de São José 

dos Campos / SP nas instalações da FATEC – Faculdade de Tecnologia de São 

José dos Campos – Prof Jessen Vidal, situada à Avenida Cesare Monsueto Giulio 

Lattes, s/n, distrito Eugênio de Melo, São José dos Campos / SP, CEP 12247-014. 

A Figura 1 abaixo mostra como chegar ao local através da Via Dutra (BR-116), 

vindo de São Paulo: 

 

Figura 1 – Como chegar no local a partir de São Paulo 

Informativo 33 
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A Figura 2 na página a seguir mostra como chegar ao local através da Via 

Dutra (BR-116), vindo do Rio de Janeiro: 

 

Figura 2 – Como chegar no local a partir do Rio de Janeiro 

Gostaríamos de ressaltar primeiramente o cuidado com relação à segurança 

de todos durante a competição. Devido ao longo período sem atividades 

presenciais, teremos um número elevado de estudantes que nunca estiveram em 

uma competição. Portanto sempre é importante lembrar da constante hidratação 

que deve ser feita pelos competidores para evitar problemas com desidratação. 

Lembrem-se de se alimentar corretamente durante a competição também. 

Teremos infra-estrutura de alimentação improvisada sem muitas opções de 

cardápio, porém funcional. 

 É importante se proteger do Sol durante a competição. A SAE BRASIL este 

ano não fornecerá bonés. Portanto sugerimos que levem bonés / chapéus / 

protetor solar. Lembrem-se também que poderá chover nos dias da competição, 

segundo sites especializados. Portanto poderá ser necessário o uso de capa de 

chuva. Lembrem-se de sempre utilizar vestimenta adequada durante toda a 

competição.  

Teremos banheiros químicos à disposição, pois a FATEC não dispõe de 

número suficiente. Deverão ser utilizados apenas os banheiros químicos e os 

banheiros da FATEC localizados no pavimento térreo. Os demais banheiros da 

FATEC não estarão disponíveis. 
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 Os boxes da quinta, sexta e sábado ficarão posicionados dentro do 

estacionamento da Faculdade. Os mesmos serão cercados por gradil e apenas 

pessoas inscritas no evento portando vestimenta correta poderão adentrar. As 

equipes ainda devem levar todos os equipamentos para montar seus boxes. 

Pedimos que cada uma tenha sua tenda de lona para abrigar os membros, o veículo 

e as ferramentas do sol e da chuva que podem aparecer nestes dias. É conveniente 

levar coberturas adicionais para as laterais da tenda e uma lona para usar como 

piso. Disponibilizaremos um espaço de cerca de 3 x 3 metros para cada box.  

Não custa lembrar para evitar acidente nos boxes. Usem sempre EPI 

necessário, não faça testes de motor com a CVT acoplada, ouça sempre as 

recomendações do Comitê Técnico, não corra nos boxes, não interrompa a 

passagem e sempre fique atento ao o que está ocorrendo ao redor. Para mais 

detalhes sobre os procedimentos de competição, por favor consultar o item C1 do 

RATBSB emenda 4. 

Os boxes serão ocupados em ordem de chegada conforme indicação do 

Comitê Técnico no dia da competição. Ele poderá ser montado a partir de quinta às 

7:00, a partir da autorização do Comitê Técnico. O combustível e a caixa de 

abastecimento devem ser encaminhados diretamente para o posto de 

abastecimento, sendo proibida a permanência de combustível na área de boxes. Os 

equipamentos e veículos das equipes devem permanecer no local da competição 

desde a sua chegada nos primeiros dias de evento até o domingo. Caso a equipe 

tenha necessidade de retirar seu veículo para eventuais reparos durante a noite, a 

equipe deverá realizar toda a prova de segurança novamente. Todos devem ter 

deixado o local do evento até o horário estipulado pela organização 

impreterivelmente. 

Haverá um espaço destinado ao estacionamento no local. Por favor pedimos 

para que orientem os motoristas de suas universidades a estacionarem no local 

correto. Ônibus e caminhões parados em local inapropriado atrapalham a correta 

circulação de veículos de apoio, competidores e voluntários. Além disso, toda a área 

constitui terreno público, na qual há circulação de ônibus municipal e moradores do 

bairro. Caso seja observado algum veículo de equipe parado para carga ou 

descarga ou estacionado em local inapropriado, o mesmo será convidado a se 

deslocar, o que deve acontecer imediatamente. 

Durante os briefing obrigatórios teremos palestras, descritas abaixo. Levem 

suas dúvidas para tornar o momento mais produtivo! Os locais dos briefings serão 

informados durante a competição. 

 

Quarta Feira: Palestra RANDON -18:00 – 19:30 

• Oportunidades profissionais nas Empresas Randon 
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Quinta Feira: Ação SAE MULHERES com Palestra de Mentoria –16:30 – 17:30 

• Exclusivo para Mulheres  

• A SAE Mulheres é uma mentoria da SAE Brasil que busca difundir a 

equidade de gênero na área da engenharia. Com o objetivo de atuar na 

formação de engenheiras, a SAE Mulheres tem desenvolvido sua 

presença nos Projetos Estudantis Formula, Aerodesign e Baja, e, por 

isso, estará presente na 27ª Competição Baja SAE Brasil – Etapa 

Nacional. 

Durante a competição, será realizada uma Roda de Conversa entre 

membros da mentoria, voluntárias da competição e bajeiras para 

apresentar a mentoria às participantes, conversar sobre carreira e 

também para entender o cenário feminino atual das equipes. 

Contaremos com a presença da engenheira mecatrônica Flavia Ciaccia 

e da designer de produto Daniele Ramires que nos contarão sobre 

suas trajetórias na EMBRAER e agora na Eve Urban Air Mobility. 

Nossa conversa será no dia 21 de abril, quinta feira, entre 16h30 e 

17h30 na sala 106 da FATEC. Contamos com a presença de cada uma 

de vocês! 

 

Quinta Feira:  Palestra RANDON – 18:00 – 19:30  

• Oportunidades profissionais nas Empresas Randon 

 

Sexta Feira: Palestra KICK-OFF eBAJA – 18:00 – 19:30 

  

Após o enduro e durante a premiação, entrevistaremos os capitães / pilotos 

das equipes melhor colocadas. Pedimos que sempre fiquem atentos às 

recomendações dadas pelo Comitê Técnico no local. Essas entrevistas serão 

publicadas posteriormente nas redes sociais da competição. Poderá também 

haver transmissões ao vivo durante a competição. Elas serão divulgadas também 

nas redes sociais da competição. 

 As figuras a seguir mostram os locais onde irão ocorrer cada prova. Esses 

locais poderão ser modificados devido à disponibilidade do local. A realização do 

Shake Down depende de autorização prévia do Comitê Técnico e dependerá da 

disponibilidade do local 
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Figura 3- Locais importantes para Quinta Feira 

 

Figura 4 - Locais importantes para Sexta Feira 
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 Figura 5 - Locais importantes para Sábado 

 

Figura 6 - Locais importantes para Domingo 
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No mais, desejamos a todos uma excelente competição! 

 

Atenciosamente, 

 

SAE BRASIL 


