Informativo 02
São Paulo, 10 de julho de 2020

Ref.: CONVITE PARA COMPETIÇÕES REGIONAIS 2020

Prezadas equipes,

Devido à pandemia do COVID-19, as competições Baja SAE BRASIL 2020 - Etapas
Regionais não poderão ser realizadas de maneira presencial.
Ainda assim, acreditamos que podemos aproveitar esta oportunidade para avaliar
mais a fundo o desenvolvimento dos projetos, proporcionar maior troca de conhecimento
entre as equipes e prepará-las para as alterações de requisitos técnicos que podem entrar
em vigor já em 2022.

Os Comitês Regionais seguem trabalhando de forma intensa para divulgar maiores
detalhes, mas podemos adiantar as seguintes atividades:
•

Apresentação de Projeto: Semelhante às quais conhecemos, porém com foco em
projeto/teoria (evitando execução/testes), tendo em vista as restrições de acesso aos
laboratórios que a maioria das equipes ainda enfrenta;

•

Feedbacks de Projeto: Equipes possuem necessidades diferentes. Sabendo disso,
iremos proporcionar comentários dedicados para atender cada uma delas;

•

Desafios Técnicos: Atividades que desafiam a capacidade de resolução de
problemas e conhecimento técnico das equipes com temas diferentes dos abordados
na Apresentação de Projeto. Caso seja obrigatória a implementação de tração nas 4
rodas para 2022, sua equipe já está se preparando para esta mudança? Que tal
começarmos a discutir as alternativas?

•

Mesas redondas: Algumas atividades técnicas irão proporcionar que as melhores
equipes participem de mesas redondas com especialistas dessas áreas, debatendo
melhores práticas que contribuam para o aperfeiçoamento dos projetos;

•

Palestras com especialistas da engenharia: Palestras com especialistas em
diferentes áreas da engenharia, de forma a proporcionar às equipes uma base para
melhoria contínua, aperfeiçoamento técnico e de gestão.

Todas as provas acontecerão a distância, seja por submissão de arquivos ou até
mesmo vídeo chamadas, e deverão ser finalizadas até o final deste ano, de modo que as
equipes terão tempo suficiente para se preparar.
Reforçamos que nenhuma das atividades propostas exige encontros presenciais.
Dessa forma, as equipes devem continuar em distanciamento social visando a saúde e bemestar de todos.

Sua equipe tem sugestões? Então acessem os tópicos no Fórum Baja SAE BRASIL
referentes às competições de 2020 e de 2021:

https://forum.bajasaebrasil.online/viewtopic.php?f=3&t=1621

https://forum.bajasaebrasil.online/viewtopic.php?f=3&t=1622

Finalmente, convidamos a todas as equipes a participarem desse evento, pois
certamente será uma experiência única de desenvolvimento. Independente de do nível de
maturidade em que seu time esteja, garantimos que todos se beneficiarão da experiência.

Atenciosamente,

Comitês Baja Nordeste, Sudeste e Sul

