Regulamentos para Avaliação
do Estilo&Design do SAE
Challenge H2 – 2020
1.

Desenvolvimento de SHAPE DESIGN e COLOR&TRIM.
Neste Desafio “Challenge H2” 2020 idealizado pela SAE BRASIL & Ballard, estaremos realizando

também, de uma forma inédita, a avaliação do Estilo&Design do projeto apresentado pelos participantes

durante a fase preliminar seletivo. Com isso, visamos criar mais um fator decisório e competitivo aos
participantes que se preparam para ingressar em um dos mais disputados campos da engenharia - O
desenvolvimento de Produtos para a Mobilidade.
Durante o Processo Seletivo preliminar será também considerado, junto com os demais requisitos
técnicos, o desenvolvimento pelos candidatos de um projeto de conceito de SHAPE DESIGN e COLOR&TRIM,
devendo este incluir o desenvolvimento de forma exterior/ interior em relação ao tema “Hidrogênio para
a Mobilidade Brasileira”. Nesta fase inicial virtual, os candidatos deverão enviar (como adendo) para a
SAE BRASIL, também as ilustrações conceituais da proposta de um veículo que demonstrem seus aspectos
de estilo e funcionalidade conceituadas a partir do tema apresentado.
Os trabalhos de Estilo&Design apresentados pelos candidatos serão submetidos a uma pré-seleção
virtual (conforme regra geral do concurso) feita por especialistas designados pela SAE BRASIL, sendo
avaliados os requisitos abaixo especificados:
a) criatividade;
b) adequação ao tema;
c) conceito formal;
d) habilidade gráfica;
e) identificação da proposta com o tema proposto;
f) proposta de utilização viável de materiais alternativos, novas tecnologias e processos;
g) originalidade e qualidade na apresentação gráfica, visual e conceitual dos trabalhos.
2.

Apresentação dos Trabalhos e Estudos de Design (Etapa Virtual)
Pranchas - sendo estas livres de quaisquer restrições quanto às técnicas gráficas utilizadas,

acompanhado do memorial descritivo e da ficha de inscrição devidamente preenchidos pelos candidatos
(Ver regra geral).
As pranchas devem ser enviadas (como adendo junto com os demais documentos) no formato JPG,
cada uma com dimensão 2048x1080 pixels e com 96dpi. O conjunto de arquivos a serem enviados não
deve ultrapassar 5MB de tamanho. A(s) prancha(s) deverá (ão) conter identificação completa dos
candidatos, a saber, nome da universidade e nome do projeto.
3.

Apresentação dos modelos finalistas (Etapa Modelo Físico) – ETAPA PRESENCIAL SOMENTE
Os modelos finalistas deverão representar minimamente (apenas nas proporções) o que foi proposto

nos modelos virtuais apresentados durante a fase eliminatória. Nesta etapa, a apresentação do design/
styling no modelo físico não será avaliado.

