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PARTE A – REGULAMENTO ADMINISTRATIVO
A1

APLICABILIDADE

A1.1

As definições apresentadas por este Regulamento se aplicam a
todos os envolvidos com o Programa Baja SAE BRASIL, incluindo
alunos, orientadores, Instituições de Ensino Superior representadas
por seus participantes, voluntários (juízes e comissários), membros
do Comitê e da SAE BRASIL (staff).

A1.2

As definições de quesitos técnicos e competitivos do Regulamento
Administrativo e Técnico Baja SAE BRASIL (RATBSB) se aplicam a
todos os participantes e competições organizadas pela SAE
BRASIL.

A2

HISTÓRICO

A2.1

O Programa Baja SAE foi criado na Universidade da Carolina do Sul,
Estados Unidos, sob a direção do Dr. John F. Stevens, tendo sua
primeira edição em 1976. O ano de 1991 marcou o início das
atividades da SAE BRASIL, que, em 1994, lançava o Programa Baja
SAE BRASIL. No ano seguinte, em 1995, seria realizada a primeira
competição nacional, na pista Guido Caloi, bairro do Ibirapuera,
cidade de São Paulo.

A2.2

Desde 1997 a SAE BRASIL também apoia a realização de eventos
regionais do Baja SAE BRASIL, através de suas Seções Regionais.
Desde então, dezenas de eventos foram realizados em vários
estados do país.

A3

DEFINIÇÕES

A3.1

O Programa Baja SAE

A3.1.1

O Programa Baja SAE é um desafio estudantil com o objetivo de
promover aos participantes uma experiência de aplicar na prática
seus conhecimentos adquiridos academicamente, sob a forma de
um processo integrado de desenvolvimento, garantindo excelência
no âmbito internacional. A sua preparação para o mercado de
trabalho e uma vivência real no desenvolvimento de um projeto são
os seus principais aspectos. No Brasil, o projeto recebe o nome de
Programa Baja SAE BRASIL.
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A3.2

A Competição Baja SAE

A3.2.1

Os alunos que participam do Programa Baja SAE devem formar
equipes que representarão a Instituição de Ensino Superior à qual
possuem um vínculo acadêmico. Estas equipes são desafiadas
anualmente a participarem e promove uma avaliação comparativa
dos projetos. No Brasil a competição nacional recebe o nome de
Competição Baja SAE BRASIL. Competições regionais são
nomeadas como Etapa Sul, Sudeste e Nordeste.

A3.3

Administração do Programa Baja SAE BRASIL

A3.3.1

O Programa Baja SAE BRASIL é administrado pela SAE BRASIL,
através da Gerência de Associação, Programas Estudantis e Seções
Regionais.

A3.3.2

A responsabilidade por questões técnicas do programa e gestão das
competições, nacional ou regional, cabe ao Comitê Baja SAE
BRASIL e os aspectos financeiros da organização do evento
competem à SAE BRASIL, através da Gerência de Associação,
Programas Estudantis e Seções Regionais.

A3.3.3

O uso dos termos organização ou organizadores deve ser entendido
como referência à SAE BRASIL e ao Comitê Baja SAE BRASIL.

A3.4

Comitê Baja SAE BRASIL

A3.4.1

O Comitê Baja SAE BRASIL é o órgão responsável pelos aspectos
técnicos do Programa Baja SAE, incluindo a Competição Nacional e
as Etapas Regionais.

A3.4.2

O Comitê Baja SAE BRASIL é composto exclusivamente por
voluntários com ampla experiência em engenharia.

A3.4.3

A interpretação oficial dos requisitos técnicos abordados no
regulamento somente poderá ser declarada pelo Comitê Baja SAE
BRASIL. Juízes e comissários não possuem esta autonomia.
Exceções devem ser expressamente autorizadas pela Diretoria do
Comitê.

A3.4.4

A vigência de um cargo no Comitê Baja SAE BRASIL é anual, e o
processo de renovação de seus membros ocorre ao final da
competição nacional.

A3.4.5

Os pré-requisitos para se tornar membro do Comitê são os
seguintes: pelo menos dois anos de formado; não ter vínculo direto
(orientador, consultor, etc.) com equipes participantes, e ter atuado
como voluntário ou juiz em competições do Baja SAE. Os membros
do Comitê devem ser associados da SAE. A composição do Comitê
é definida pela Diretoria do Comitê e o processo de renovação é
coordenado pela Gerência Programas Estudantis da SAE BRASIL.
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A3.4.6

Os membros do Comitê Baja SAE BRASIL estão divididos nas
funções listadas a seguir, tendo cada um as seguintes
responsabilidades (Figura A-1).

 Diretor Geral: responsável geral pelo Programa Baja SAE BRASIL e
das Competições Baja SAE BRASIL. Atua como interface entre o Comitê
e outras entidades como empresas, imprensa, Board de Diretores da
SAE BRASIL, etc. Em caso de decisões tomadas pelo Comitê que
resultem em empate, tem um voto para desempatar.
 Vice-Diretor Geral: apoia as atividades do Diretor Geral e o substitui
quando necessário. Em caso de decisões tomadas pelo Comitê que
resultem em empate, tem um voto para desempatar.
 Diretor de Técnico: responsável pela preparação e publicação dos
regulamentos, documentos interpretativos e procedimentos da
Competição Baja SAE BRASIL. Em caso de decisões tomadas pelo
Comitê que resultem em empate, tem um voto para desempatar.
 Chefe de Pontuação: responsável pela apuração e publicação das
pontuações das competições, garantindo o respeito aos critérios
estabelecidos pelo regulamento.
 Subcomitê de Pontuação: apoia as atividades do Chefe de Pontuação.
 Chefe de Segurança: responsável pelos aspectos de segurança da
Competição Baja SAE BRASIL, incluindo a Inspeção de Conformidade
Técnica e Segurança – Parte Estática e Dinâmica, além de observar a
segurança dos locais onde as provas dinâmicas são realizadas.
 Subcomitê de Segurança: formado por Juízes Credenciados de
Segurança, selecionados pelo Chefe de Segurança. Ajudam na
definição e aplicação dos regulamentos voltados à segurança da
competição.
 Chefe de Avaliação de Projeto: responsável pelas avaliações de
Relatório de Projeto e Apresentação de Projeto.
 Subcomitê de Avaliação de Projeto: apoia as atividades do Chefe de
Avaliação de Projeto.
 Chefe de Provas Dinâmicas e Enduro: responsável pelas Avaliações
Dinâmicas de cada edição da competição e pelo Enduro de Resistência.
 Subcomitê de Provas Dinâmicas e Enduro: apoia as atividades do
Chefe de Provas Dinâmicas e Enduro.
A3.4.7

Conselho

A3.4.7.1

O Conselho é um grupo de ex-membros do Comitê que apoiam a
Diretoria Geral do Comitê.
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Figura A-1 – Representação da estrutura funcional do Comitê Baja SAE
BRASIL
A3.5

Juízes Credenciados de Segurança

A3.5.1

Os Juízes Credenciados de Segurança (JCS) são voluntários do
Programa Baja SAE BRASIL capacitados para realizar avaliações de
segurança em nome do Comitê Baja SAE BRASIL.

A3.5.2

Para se tornar um JCS, o voluntário do Projeto Baja SAE BRASIL é
convidado pelo Comitê Baja SAE BRASIL a participar de um
Seminário de Credenciamento. Somente após o credenciamento é
que o voluntário será considerado um JCS.

A3.5.3

O credenciamento tem validade de um ano e pode ser estendido a
critério do Comitê Baja SAE BRASIL.

A3.5.4

Faz parte dos pré-requisitos para se tornar um JCS: pelo menos dois
anos de formado; não ter vínculo direto (orientador, consultor, etc.)
com equipes participantes, atuar como voluntário ou juiz em
competições do Baja SAE, participação como juiz em pelo menos
duas competições. Recomenda-se que os JCS sejam associados da
SAE. Exceções aos requisitos poderão ser deliberadas pelo Comitê.
Os JCS respondem diretamente ao Chefe de Segurança do Comitê
Baja SAE BRASIL, sendo este o responsável pelo programa de
capacitação e credenciamento dos JCS.

A3.6

Comissários

A3.6.1

São voluntários que apoiam a realização de uma competição.

A3.6.2

Comissários podem ou não estarem vinculados a uma Instituição de
Ensino participante do evento. Contudo, ao exercerem a função,
deverão atuar de forma isenta. Desvios desta conduta levarão a
punição da Instituição vinculada por atitude antidesportiva.

REGULAMENTO BAJA SAE BRASIL (RATBSB) – EMENDA 0

8/127
A3.6.3

Comissários não são autorizados a fazer interpretações oficiais do
regulamento.

A3.7

Regulamento Administrativo e Técnico Baja SAE BRASIL RATBSB

A3.7.1

O Regulamento Administrativo e Técnico Baja SAE BRASIL
(RATBSB) é o conjunto de regras que definem o escopo do
Programa Baja SAE BRASIL e suas atividades correlatas. O
RATBSB é desenvolvido pela Gerência de Associação, Programas
Estudantis e Seções Regionais da SAE BRASIL e pelo Comitê BAJA
SAE BRASIL. Futuras revisões dos RATBSB, chamados doravante
de emendas ao RATBSB, devem ser aprovadas conjuntamente pela
Gerência de Associação, Programas Estudantis da SAE BRASIL e
pelo Comitê BAJA SAE BRASIL.

A3.7.2

O Regulamento Administrativo e Técnico Baja SAE BRASIL
(RATBSB)é dividido em três partes:

 Parte A: Regulamento administrativo.
 Parte B: Regulamento técnico.
 Parte C: Regulamento de competição.
A3.7.3

A partir da data de efetividade da Emenda 0 do Regulamento
Administrativo e Técnico Baja SAE BRASIL (1 de janeiro de 2018),
este passa a ser o regulamento vigente até que novas emendas
sejam aprovadas e publicadas. A mesma emenda do Regulamento
Administrativo e Técnico Baja SAE BRASIL pode valer por vários
anos e várias competições, desde que o mesmo não seja revisado.

A3.7.4

Deste ponto em diante, cada item modificado por uma Emenda
levará o registro do número da emenda que o modificou.

A3.7.5

Emendas ao RATBSB serão acompanhadas de um documento
informativo, descrevendo as mudanças e os motivos que levaram às
respectivas alterações.

A3.7.6

O RATBSB é publicado no site oficial da SAE BRASIL.
Recomendamos que as equipes verifiquem a página com frequência
mensal.

A3.8

Site oficial da SAE BRASIL

A3.8.1

O site oficial da SAE BRASIL é o portal.saebrasil.org.br. Neste local
estarão disponíveis as versões oficiais do RATBSB.

A3.9

Fórum Baja SAE BRASIL

A3.9.1

O Fórum Baja SAE BRASIL é o meio oficial de comunicação entre
os participantes e o Comitê Baja SAE BRASIL.
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A3.9.2

Outras formas de comunicação (Facebook, Twitter, WhatsApp ou
qualquer outra ferramenta ou rede social) diferentes das citadas
anteriormente, não são consideradas oficiais.

A3.9.3

Assuntos não técnicos, como financeiro e cadastramento de
imprensa, deverão ser tratados via e-mail, através do endereço
baja@saebrasil.com.br, endereçado ao Staff da SAE BRASIL.

A4

COMPETIÇÃO BAJA SAE BRASIL

A4.1

Visão geral da competição

A4.1.1

Esta seção reúne as informações necessárias para as equipes que
optarem por participar das competições de Baja promovidas pela
SAE BRASIL. Estes eventos, de periodicidade anual, promove o
encontro das equipes de Baja SAE de todo o país, por meio de uma
disputa comparativa entre os projetos desenvolvidos.

A4.1.2

Cada equipe que decidir por participar da Competição Baja SAE
BRASIL deve ler e cumprir na íntegra o Regulamento Administrativo
e Técnico Baja SAE BRASIL (RATBSB).

A4.2

Premissas de projeto

A4.2.1

Para participar da Competição Baja SAE BRASIL, cada equipe deve
projetar e construir um veículo monoposto, fora-de-estrada,
esportivo, cuja estrutura contenha o condutor.

A4.2.2

O veículo deve ser um protótipo para produção em série, confiável,
de fácil manutenção, ergonômico e econômico que atende ao
mercado consumidor, com produção estimada em aproximadamente
4000 unidades por ano.

A4.2.3

O veículo deve buscar desempenho líder de mercado em termos de
velocidade, manobrabilidade, conforto e robustez em terreno
acidentado e condições fora-de-estrada. O desempenho será
avaliado pelo sucesso nas provas das competições.

A4.2.4

Os alunos devem trabalhar em equipe em todas as fases do projeto
(projeto, construção, testes, promoção e operação), desenvolvendo
um veículo que respeite as regras apresentadas neste documento.

A4.2.5

Cabe aos alunos viabilizar o suporte financeiro para a realização do
projeto.

A4.2.6

Tudo deve ser realizado sempre respeitando as prioridades
acadêmicas e os regulamentos internos da Instituição de Ensino
representada.
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A4.3

Interpretação das regras

A4.3.1

É responsabilidade das equipes ler, entender e interpretar o
RATBSB e, quando necessário, provar que a solução adotada
cumpre com o requerido.

A4.4

Autoridade da organização

A4.4.1

A organização se reserva o direito de revisar a programação das
competições, de modificar o RATBSB vigente e de modificar sua
interpretação oficial a qualquer momento, a seu critério, caso seja
necessário para o prosseguimento seguro e eficiente do evento.

A4.4.2

Em caso de dúvida ou ambiguidade em alguma expressão, frase ou
palavra contida no regulamento, ou mesmo sua intenção original na
qual foi formulada, as interpretações e decisões do Comitê são
soberanas.

A4.5

Cumprimento das regras

A4.5.1

As equipes, seus membros, professores orientadores e demais
colaboradores das Instituições de Ensino Superior que ingressarem
na Competição Baja SAE BRASIL, concordam em respeitar e seguir
os procedimentos descritos neste documento e nos documentos
adicionais disponibilizados pela organização.

A4.5.2

O não cumprimento da regra por parte de qualquer pessoa envolvida
no evento pode ensejar desde advertência verbal até a exclusão
definitiva, ficando proibida de participar de qualquer evento da SAE
BRASIL.

A4.6

Participantes elegíveis

A4.6.1

Cada membro participante de uma das equipes deve satisfazer os
requisitos apresentados a seguir:

 Status de estudante: deve ser matriculado na graduação ou pósgraduação em um curso de Engenharia ou Física. A aceitação de alunos
de outros cursos é deliberada pela organização. A comprovação é feita
através do Atestado de Matrícula. O prazo final para envio do Atestado
será informado no site da SAE BRASIL.
 Associado SAE: deve ser associado à SAE e ser capaz de comprovar
sua associação no local do evento. A associação pode ser feita pela
Internet através do site oficial da SAE BRASIL (A3.8).
 Idade mínima: deve ter mais de 18 anos de idade, ou autorização
expressa de participação no evento dos pais ou responsáveis legais, em
documento público ou particular, com reconhecimento de firma por
autenticidade ou semelhança.
 Identificação: deve apresentar documento oficial com foto.
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 Seguro com cobertura médica: deve apresentar comprovação de
assistência médica, pública ou privada.
 Contato em caso de emergência: deve fornecer nome e telefone de
familiares ou responsáveis, para casos de emergência.
 Termo de responsabilidade: todos os membros de equipe e o
professor orientador deverão assinar um termo de responsabilidade que
deverá ser entregue no momento de inscrição na competição, sem o
qual não estarão registrados no evento. Para os alunos menores de
idade, o termo de responsabilidade deverá ser assinado pelos pais ou
representantes legais.
 Participantes registrados como pilotos: também necessitam
apresentar cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida.
A4.7

Professor orientador

A4.7.1

É obrigatório que toda equipe participante tenha um professor
orientador designado pela Instituição de Ensino para representar a
equipe na competição.

A4.7.2

Durante o evento, a presença do professor orientador junto à equipe
é desejada, sendo considerado pela organização como
representante oficial da Instituição. Ele torna-se elemento importante
na interface entre equipe e organização além de observar a conduta
e as responsabilidades da equipe e seus membros. Recomenda-se
que o professor orientador seja também associado à SAE BRASIL.

A4.7.3

O professor orientador deve auxiliar os alunos através das teorias
aplicadas ao Programa Baja SAE, porém não pode se envolver
diretamente no desenvolvimento do veículo, preparação de
relatórios, fabricação de peças, montagem do veículo, manutenção
ou testes. Esta exigência também vale durante qualquer evento
oficial promovido pela SAE BRASIL. Caso tal conduta seja
identificada, a equipe estará sujeita a punições definidas pelo Comitê
Baja SAE BRASIL.

A4.8

Veículos elegíveis

A4.8.1

O projeto e fabricação do veículo, bem como toda documentação
associada, devem ser desenvolvidos pelos membros de equipe.
Parcerias entre as equipes e educadores, engenheiros ou
profissionais do ramo são permitidas, desde que o desenvolvimento
continue sendo dirigido pelos alunos.

A4.8.2

Cada equipe poderá competir com a mesma gaiola de proteção por
2 (dois) anos. Inicia-se este prazo a partir de sua primeira
participação na Inspeção de Conformidade Técnica e Segurança.
Veículos que tenham participado da edição anterior serão aceitos
somente se cumprirem com os regulamentos vigentes para a
competição em questão.
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A4.9

Número máximo de equipes

A4.9.1

Cada Instituição poderá inscrever no máximo 2 (duas) equipes.
Restrições adicionais podem ser apresentadas conforme limitações
de uma competição específica.

A4.10

Projetos iguais

A4.10.1

As equipes devem ter em mente que o objetivo do Programa Baja
SAE é gerar um desafio para que os estudantes tenham a
oportunidade de aprimorar seus conhecimentos adquiridos. Portanto,
as equipes devem buscar sempre o desenvolvimento de novos
projetos e tecnologias.

A4.10.2

Se uma Instituição apresentar dois veículos com um nível de
semelhança muito elevado, as equipes devem apresentar
documentação técnica que prove a existência de diferenças entre os
veículos e justifique o nível de semelhança observado. Caso as
equipes não sejam capazes de comprovar as diferenças, caberá à
Instituição definir uma das equipes para ser desclassificada.

A4.11

Inscrições

A4.11.1

Para que a equipe seja elegível a participar do evento, deve ser
formada por um grupo de estudantes de uma Instituição de Ensino
Superior, que atendam aos requisitos do item A4.6. Cada equipe
deve submeter o pedido de inscrição de acordo com as instruções
apresentadas no site oficial da SAE BRASIL.

A4.12

Participando da competição

A4.12.1

As equipes, seus membros, professores orientadores e demais
colaboradores das Instituições participantes, para efeitos de
aplicação das regras contidas neste documento, são participantes da
competição do momento em que chegam ao local da prova até o
momento em que deixam o recinto ao final do evento ou por
desistência prévia.

A4.12.2

As equipes e instituições podem ser punidas por condutas
consideradas inapropriadas praticadas por colaboradores das
instituições (motoristas, técnicos, etc.) no ambiente da competição
ou nos locais onde houver aglomeração de pessoas em decorrência
da competição.

A4.12.3

As punições podem variar de advertência verbal, desclassificação e
até a exclusão definitiva, ficando proibida de participar de qualquer
evento da SAE BRASIL. Caberá exclusivamente à Diretoria Geral do
Comitê Baja SAE BRASIL e à Gerência de Programas Estudantis da
SAE BRASIL definir a punição aplicável, não cabendo recurso à
decisão.

REGULAMENTO BAJA SAE BRASIL (RATBSB) – EMENDA 0

13/127
A4.13

Competições da SAE International

A4.13.1

O RATBSB é válido apenas para as competições promovidas pela
SAE BRASIL.

A4.13.2

Equipes que participarem de competições promovidas pela SAE
International devem atentar para o cumprimento do regulamento da
competição em questão. O RATBSB difere da versão internacional
em alguns pontos, portanto as equipes que representarem o Brasil
em tais competições devem se atentar para tal fato.

A4.14

Questionamentos

A4.14.1

Questionamentos quanto à interpretação do RATBSB, devem ser
postados no fórum oficial do Baja SAE BRASIL (A3.9), devidamente
identificados com nome completo, nome da equipe e Instituição de
Ensino.

A4.14.2

Questionamentos não identificados ou identificados incorretamente
não serão respondidos.

A4.14.3

Os questionamentos técnicos serão encaminhados ao Comitê Baja
SAE BRASIL e serão respondidos o mais brevemente possível.

A4.14.4

Cabe exclusivamente ao Comitê apresentar a interpretação oficial
dos requisitos técnicos abordados no regulamento.

A4.14.5

Não serão respondidos questionamentos técnicos ou de qualquer
natureza por meio do fórum durante os dias de evento das
competições ou na semana que precede as competições.

A4.15

Propostas de alteração do Regulamento Administrativo e
Técnico Baja SAE BRASIL

A4.15.1

O Formulário de Proposta para Alteração do Regulamento
Administrativo e Técnico Baja SAE BRASIL presente no Anexo A
deve ser utilizado para que o Comitê Baja SAE BRASIL receba
propostas de alteração do RATBSB.

A4.15.2

Tais propostas podem incluir, mas não se limitar a: correção de erros
ou discrepâncias no atual regulamento, sugestão de melhorias em
textos, avaliações ou procedimentos, etc.

A4.15.3

O formulário deverá ser postado no fórum oficial do Baja SAE
BRASIL (A3.9), devidamente identificado com nome completo, nome
da equipe e Instituição de Ensino.

A4.15.4

Os formulários serão encaminhados ao Comitê Baja SAE BRASIL e
serão respondidos o mais brevemente possível.

A4.15.5

Deve ser preenchido um formulário para cada proposta, facilitando
desta forma o encaminhamento dos assuntos dentro do Comitê.
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