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São Paulo, 03 de Outubro de 2022. 

 

Distribuição de pontos 

 

Prezadas equipes, 

 

 Devido às características específicas da Etapa Sudeste em comparação à 

Etapa Nacional, para a Competição Regional, algumas diferenças no item C2 do 

RATBSB Emenda 4 (Pontuação) devem ser observadas. 

A tabela existente no item C2.1 será substituída pela Tabela 1, que apresenta 

a divisão de pontos da competição. 

Tabela 1 – Resumo da pontuação por evento 

Avaliação de Projeto - 320 pontos 

Desafios Técnicos 120 

Avaliação de Projeto Dinâmico 20 

Apresentação de Projeto  180 

Eventos dinâmicos - 280 pontos 

Enduro de Resistência - 400 pontos 

Pontuação total 1000 

 

Posteriormente, em um informativo específico, serão divulgados os eventos 

dinâmicos, assim como sua divisão de pontos. 

 

Especificidades: 

 

I) Relatório de Projeto: 

 Diferentemente da Etapa Nacional, a 15ª Competição Baja SAE BRASIL – 

Etapa Sudeste não terá avaliação de Relatório de Projeto. 
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II) Desafios Técnicos: 

 Na Etapa Sudeste haverá a prova de Desafios Técnicos. Todos eles 

possuirão o mesmo peso e terão a nota normalizada para cada desafio 

separadamente, conforme a fórmula: 

   
       
       

 

P = Pontuação recebida pela equipe; 

T = Pontuação máxima de cada desafio. 

        = Nota recebida pela equipe; 

        = Maior nota recebida por uma equipe no desafio. 

Será divulgada a nota que cada equipe recebeu assim como quantos pontos 

cada equipe recebeu a fim de que a equipe possa avaliar seu aproveitamento e 

evolução. 

O somatório de todas as pontuações máximas de cada desafio totalizará 120 

pontos. 

Mais informações sobre os Desafios Técnicos serão divulgadas em um 

informativo específico. 

 

III) Apresentação de Projeto: 

Diferentemente da Etapa Nacional, a Apresentação de Projeto da Etapa 

Sudeste possuirá apenas um pelotão que seguirá os moldes da apresentação do 

Primeiro Pelotão da Etapa Nacional, conforme item C4.11.5.1 do RATBSB Emenda 4. 

Os subitens que serão avaliados serão divulgados posteriormente em um 

informativo específico sobre a Apresentação de Projeto. 

Do total de 180 pontos disponibilizados para as Provas de Apresentação de 

Projeto, serão distribuídos 162 pontos na etapa de Apresentação das Áreas de 

Projeto, e 18 pontos na Apresentação Extra do Projeto de Transmissão 4x4. A nota 

normalizada para cada subitem separadamente, conforme a fórmula: 

   
       
       

 

P = Pontuação recebida pela equipe; 

T = Pontuação máxima de cada subitem. 

        = Nota recebida pela equipe; 

        = Maior nota recebida por uma equipe no subitem. 
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Será divulgada a nota que cada equipe recebeu assim como quantos pontos 

cada equipe recebeu a fim de que a equipe possa avaliar seu aproveitamento e 

evolução. 

O somatório de todas as pontuações máximas de cada subitem totalizará 

180 pontos. 

A 15ª Competição Baja SAE BRASIL – Etapa Sudeste não possuirá a prova 

de Finais de Projeto 

Mais informações sobre a Apresentação de Projeto serão divulgadas em um 

informativo específico. 

 

IV) Transmissão 4x4: 

Em relação à pontuação extra referente ao uso da tração 4x4, a 15ª 

Competição Baja SAE BRASIL – Etapa Sudeste não seguirá o disposto no 

Informativo 35, sendo da seguinte maneira: 

 

A) Pontuação extra para equipes que possuírem o sistema 4x4 funcional: 

50 pontos serão divididos entre todas as equipes que tiverem o sistema 

aprovado nas seguintes verificações: 

- Na conclusão da prova de ICTS;  

- Em verificações de funcionalidade do sistema 4x4 durante os eventos           

dinâmicos. 

A pontuação será dividida da seguinte forma: 

  
  

 
 

P = Pontuação recebida pela equipe que possui o sistema 4x4 funcional; 

n = Número de equipes que possuem o sistema 4x4 funcional. 

 Essa pontuação será acrescida da pontuação final, não estando inclusa nos 

1000 pontos distribuídos durante a competição (serão pontos extras) 

 

B) Avaliação do sistema 4x4 durante a apresentação de projeto: 

Durante a 15ª Competição Baja SAE BRASIL – Etapa Sudeste, as equipes 

poderão apresentar o projeto do sistema 4x4, ele estando montado no carro ou 

sendo apenas teórico ainda. Ele será avaliado e pontuado juntamente com todos os 

outros parâmetros avaliados durante a apresentação de cada tema (O tema 4x4 
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não será um subitem separado) Devido à ausência de equipes com o 4x4 funcional 

confirmadas na competição, haverá um subitem específico na prova de 

apresentação de projeto sobre o 4x4. Ele será aberto e pontuará paralelamente 

aos outros subitens, conforme indicado no Informativo 11. Portanto não serão 

pontos extras, e sim um critério de avaliação dentro dos 180 pontos totais da prova 

de Apresentação de Projeto. 

Mais informações vocês verão no informativo específico sobre a prova de 

Apresentação de Projeto. 

 

Atenciosamente, 

 

SAE BRASIL 

 


