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São Paulo, 07 de janeiro de 2022. 

 

Instruções para entrega de relatório de projeto e ficha técnica do 

veículo 

 

Prezados Competidores, 

 

Este informativo tem a finalidade de orientar e esclarecer eventuais dúvidas sobre o formato 

de envio do Relatório de Projeto, da Ficha Técnica do Veículo e Documentação de Segurança 

para a 27ª Competição Baja SAE BRASIL – Etapa Nacional. Em caso de conflito de 

informações, prevalece o que está descrito neste informativo. 

Conforme disponibilizado no Informativo 08 - Cronograma da prova de Relatório de Projeto 

para a 27ª Competição Baja SAE BRASIL, a data e horário limite para a entrega dos 

Relatórios de Projeto e Ficha Técnica é 10/01/2022 às 14hs (horário de Brasília). Atrasos 

no envio serão punidos conforme especificado no item C4.10.15 do RATBSB – Emenda 4. 

O horário foi escolhido para que caso a Equipe tenha algum problema no envio dos 

documentos ela possa acionar a SAE BRASIL ainda em horário comercial. 

O sistema de envio permanecerá aberto durante os períodos estipulados no item C4.10.15.5 

do RATBSB – Emenda 4 para o relatório de projeto e no item C4.10.15.6 do RATBSB – 

Emenda 4 para a ficha técnica. 

É importante observar que durante a transmissão de dados podem ocorrer atrasos devido à 

conexão com a internet. A SAE BRASIL e o Comitê Técnico Baja SAE BRASIL não se 

responsabilizam por estes atrasos. Recomenda-se fortemente que os envios sejam feitos 

com horas de antecedência, pois não haverá tolerância para o envio dos documentos. Vale 

frisar que em anos anteriores tivemos Equipes que foram penalizadas por poucos segundos 

de atraso. Evitem transtornos! 

Forma de Envio 

O Relatório de Projetos deverá ser enviado em arquivo PDF. Preferencialmente o arquivo 

deverá ser menor que 25 MB. 

A Ficha Técnica do Veículo deverá ser preenchida no formulário online disponibilizado no 

sistema de envio de arquivos. 

A submissão do Relatório de Projetos e da Ficha Técnica do Veículo deve ser feita online, via 

upload no site disponível no seguinte endereço: 

https://relatorio.bajasaebrasil.online/ 
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O envio correto de documentos, via site da Competição, é de total responsabilidade das 

equipes, sendo que o Comitê Técnico e a SAE BRASIL não se responsabilizam por 

documentos enviados em locais não correspondentes no site (ex. Relatório de Projeto no 

espaço de Documentação de Segurança). Não serão aceitos relatórios entregues na Sede 

da SAE BRASIL e nem enviados via e-mail. É recomendado que a equipe, ao realizar o upload 

dos arquivos, faça o subsequente download, para averiguar a integridade dos arquivos 

submetidos. Arquivos corrompidos são de responsabilidade da equipe e não serão 

considerados para a avaliação. 

Chave de acesso 

Para acessar a área restrita será necessário informar a chave de acesso que será enviada 

ao e-mail do capitão no dia 09/01/2022. 

As Equipes poderão fazer atualizações dos arquivos enviados fazendo um novo upload no 

site da Competição normalmente até a data limite, sem penalizações. 

As Equipes poderão fazer atualizações dos arquivos enviados fazendo um novo upload no 

site da Competição após a data limite, no entanto a nova data de envio será considerada a 

oficial e as devidas penalidades serão aplicadas ao documento. 

Formato para Publicações Técnicas da SAE 

O formato para publicações técnicas da SAE pode ser encontrado no site da competição na 

seção de “Regras e Relatórios”. Perceba que o arquivo foi disponibilizado em versão editável 

(.docx), portanto é recomendado que a Equipe comece a escrever o seu Relatório a partir 

deste documento. 

Observe ainda, que o Formato para Publicações Técnicas da SAE BRASIL sofreu pequenas 

alterações, portanto não se recomenda o envio de Relatórios escritos em cima de Relatórios 

antigos da própria Equipe. 

Modelo da Ficha Técnica do Veículo 

Será disponibilizado um modelo de Ficha Técnica do Veículo que pode ser encontrado no 

site da competição na seção de “Regras e Relatórios”. Esse modelo é apenas um guia dos 

campos as serem preenchidos no formulário online. 

 

Atenciosamente, 

 

SAE BRASIL 


