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Universidade Candido Mendes
A Universidade Candido Mendes foi fundada em 1902 pelo
Conde Candido Mendes de Almeida e a Academia de Comércio do
Rio de Janeiro, e possui como mantenedora a Sociedade Brasileira
de Instrução, a mais antiga instituição particular de ensino superior
do país. Atualmente a rede Candido Mendes possui mais de 20.000
alunos que são distribuídos em quatorze unidades no estado do Rio
de Janeiro e uma no estado do Espírito Santo (VELASCO, 2019).

UCAM

O campus Campos dos Goytacazes foi criado na década de
70 e oferece cursos de extensão, graduação, pós-graduação Lato
Sensu, como o Master of Business Administration (MBA), e StrictoSensu, incluindo Mestrado Profissional, Mestrado Acadêmico e
Doutorado.
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O programa Baja SAE BRASIL é
um desafio lançado aos universitários que
oferece a chance de aplicar na prática os
conhecimentos adquiridos em sala de aula,
visando incrementar sua preparação para o
mercado de trabalho. Ao participar do
programa Baja SAE, o aluno se envolve
com um caso real de desenvolvimento de
um veículo off road, desde sua concepção,
projeto detalhado, construção e testes.

Os alunos que participam do Baja SAE
BRASIL formam equipes que são desafiadas
anualmente a participar da competição
representando sua instituição e promovendo a
avaliação comparativa dos projetos.
Além das competições regionais e
nacionais organizadas pela SAE, o projeto
UCAM Baja vem participando de competições
extraoficiais como o Baja Rio.

Fundada em 12 de setembro de
2014, a equipe UCAM Baja reúne alunos
de todos os cursos da universidade
Candido Mendes – campus, Campos.
sendo o único projeto da região que
competiu a nível regional e nacional. a
equipe UCAM baja vem se destacando
pelo seu sistema de suspensão inovador,
considerado pelos juízes o melhor do Baja
Rio 2019, onde obteve a terceira
colocação.
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Ao patrocinar o projeto UCAM BAJA sua empresa e/ou serviço contribuirá para a
evolução e sucesso de uma iniciativa de grande valor para a formação de futuros
profissionais do nosso país. Bem como, será destaque em: no protótipo, camisas, redes
sociais (Facebook, Instagram e LinkedIn) onde o projeto abrange em torno de 4000
seguidores e na Universidade (congressos, semana de engenharia e eventos) que possui
aproximadamente 2000 alunos.

A equipe realiza viagens por todo o
país para competir, participar de congressos
- ministrando minicursos e publicando
artigos -, assim como apresenta o projeto em
diversas instituições e eventos, como nos
Institutos Federais Fluminense (IFF) –
concedendo entrevistas para emissoras de
rádio e televisão divulgando sua marca a
tanto nível regional, quanto a nível nacional.

Dentro da universidade, a equipe também promove eventos internos anuais, como
a Semana UCAM Baja, que reúne alunos de toda a região para palestras e minicursos.
Em sua parceria com a universidade a equipe participa de feiras em colégios de todos os
níveis de ensino assim como está presente constantemente no programa de televisão
Mundo Universitário que é transmitido pela TV Record e Terceira Via.

As competições BAJA organizadas pela SAE são eventos de níveis regionais e
nacionais com cerca de 2000 participantes de mais de 80 universidades, além disso,
possui por volta de 2000 espectadores, entre estudantes e empresários do ramo. Sendo
assim, é um evento que atrai diversos tipos de mídias, como: jornais televisivos e
impressos, eletrônica, rádio, entre outros. O evento conta também com a colaboração de
grandes empresas mundialmente conhecidas, como a Honda e Nissan.
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Plano de patrocínio

O patrocínio pode ser na forma de investimento financeiro ou material,
equipamentos e serviços, e possui exercício de 12 meses, podendo ser renovado e
revisado para cada caso. Uma vez que o projeto não possui fins lucrativos, todo capital
arrecadado será utilizado exclusivamente para custear o projeto. Assim, foram criadas
categorias para os patrocinadores, com os benefícios expostos na tabela abaixo:
Categorias
Ouro**
(Igual ou acima de
R$ 4.000,00)

Prata**
(Igual ou acima de
R$ 2.000,00)

Bronze**
(Igual ou acima de
R$ 750,00)

Divulgação em apresentações em
congressos e eventos que a equipe
participar.

√

√

√

Divulgação em redes sociais do
projeto.

√

√

√

Divulgação da empresa em site da
equipe (logo).

Dimensão
Grande

Dimensão
Média

Dimensão
Pequena

Divulgação do logo da empresa em
camisas para uso exclusivo dos
integrantes da equipe.

Dimensão
Grande

Dimensão
Média

Dimensão
Pequena

Divulgação da marca da empresa
divulgada através de adesivos no
veículo.

Dimensão
Grande

Dimensão
Média

Dimensão
Pequena

Dimensão
Grande*

Dimensão
Média*

Dimensão
Pequena*

Benefícios

Divulgação do logo da empresa no
backdrop para uso exclusivo em
eventos que a equipe participará.

* Por motivos estéticos e/ou de fabricação, a equipe UCAM BAJA se resguarda do direito de substituir os tamanhos das dimensões por uma
quantidade maior de logos conforme o nível de patrocínio.
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Excepcionalmente a categoria Apoio não inclui contrato
de 12 meses, sendo seu tempo de contrato a critério do
contribuinte, obtendo apenas sua divulgação de logomarca em
eventos ou congressos que a equipe vá participar e divulgação
em redes sociais.

Atualmente contamos com os seguintes patrocinadores:
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A equipe UCAM BAJA agradece a atenção e o espaço
disponibilizado para apresentação desta proposta.
Aguardamos ansiosamente seu contato com a nossa equipe.
Professor Orientador:
André Luiz Vicente de Carvalho, MSc.
E-mail: andrelvcarvalho@hotmail.com
Telefone: (22) 99844-8088

Coordenador de Engenharia Mecânica da UCAM:
Fabiano Portal Chagas, MSc.
E-mail: fabportal@yahoo.com.br

Pq. São Caetano – Campos dos Goytacazes/RJ

Rua Anita Peçanha, 100 – CEP: 28030-335

Universidade Candido Mendes – UCAM

Telefones: (22) 99979-5349 ou (22) 2726-2436

Gerente Geral da Equipe:
Cleisson Júnio Rodrigues de Souza
E-mail: cleissonjunio02@gmail.com
Telefone: (22) 99972-5707

Gerente de Projeto:
Gabriel Pessanha Maia
E-mail: gabrielpessanhamaia@gmail.com
Telefone: (22) 99984-2487

Gerente Administrativo:
Vitória Victor Rodrigues
E-mail: vitorivic@hotmail.com
Telefone: (22) 99717-1618

