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São Paulo, 11 de agosto de 2022. 

 

Desafios Técnicos da 15ª Competição Baja SAE BRASIL - Etapa 

Sudeste 

 

Prezadas equipes, 

 

Os Desafios Técnicos Baja SAE Sudeste (DTBS) têm como finalidade 

estimular as equipes a desenvolverem suas competências técnicas. Dentre temas 

comuns ao universo Baja, o comitê propõe quatro desafios a serem realizados pelas 

equipes: 

● Desafio de Eletrônica 

● Desafio de Dinâmica Vertical 

● Desafio de Melhoria Contínua 

● Desafio de Acuracidade 

Para que possamos aproveitar a experiência desse evento, atentem-se às 

instruções a seguir. 

 

Pontuação: 

A pontuação dos Desafios Técnicos seguirá o descrito no informativo 02, 

sendo 120 pontos no total e todos os desafios terão o mesmo peso. 

As notas dos desafios serão liberadas até o final do evento (domingo, dia 

20/11/2022). 

Em caso de atraso no envio, será aplicada a penalização de 10 pontos por dia 

de atraso. 

O Desafio de acuracidade, por possuir duas entregas, seguira uma penalização 

específica, descrita no Informativo 07. 

 

Regras para Elaboração do Entregável: 

As soluções de cada desafio deverão ter no máximo 3 páginas, layout A4 e 

fonte Arial 11pt (no mínimo). Deverá conter o nome e número da equipe e nome da 

universidade. As informações obrigatórias devem estar no cabeçalho da primeira 

Informativo 03 
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página. O documento não deve conter capa e nem anexo, somente as 3 páginas 

designadas para solução. 

Consideradas as regras para elaboração do entregável e a demanda de cada 

desafio, toda a diagramação do documento deve ser elaborada pela equipe. 

 

Regras de envio das Soluções: 

As equipes terão até o dia 30 de Setembro, às 23:59h para enviar as soluções 

propostas. O método de envio será divulgado via envio de e-mail para o capitão da 

equipe, informado no ato da inscrição. 

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do fórum do BAJA 

 

Atenciosamente, 

 

SAE BRASIL 

 


