


O Que é Fórmula SAE?



É uma série de campeonatos universitários
internacionais, que reúne atualmente mais de 600 
universidades nas categorias de motor à combustão e 
motor elétrico.
A competição é composta por eventos estáticos, que
desafiam os estudantes a apresentar a viabilidade
econômica do veículo, os planos de business e todas
as análises econômicas envolvidas além da base 
técnica por trás do projeto e eventos dinâmicos
(Aceleração, Ski-Pad, Autocross e Enduro) que 
avaliam, de diferentes maneiras, o desempenho dos 
protótipos em pista.



A Equipe FSAE UNICAMP



Uma história de Sucesso

13 ANOS DE HISTÓRIA
Criada em 2006, a Equipe já projetou e 
construiu 11 protótipos, se classificando e 
competindo 3 vezes internacionalmente
figurando, assim, entre as equipes mais
tradicionais da categoria Formula SAE 
Combustão do país.

CONQUISTAS
Brilhante histórico de 44 Troféus
conquistados, sendo a única equipe Latino-
Americana a conquistar o 1º lugar em uma
prova de Competição Mundial (Prova de 
aceleração - Formula SAE West 2012 -
Lincoln, NE - EUA)



Lançamento – F2019



Lançamento – F2019

O Evento
Como uma das equipes mais tradicionais 
do Brasil, o novo protótipo da FSAE 
Unicamp é aguardado por todos envolvidos 
com a competição. Para atender todas as 
expectativas, a Equipe possui o evento de 
lançamento.

O Público
Reunindo mais de 300 pessoas, o evento 
contempla um público formado por 
professores, outros patrocinadores e 
diversos alunos da Unicamp e de outras 
universidades.



Equipe A

Diversidade
Em 2019, a equipe realizou uma dinâmica 
que reuniu 10 palavras que definem uma 
“Equipe A”. Na atividade, surgiu a palavra 
“diversidade”, o que nos fez refletir sobre 
sua importância. Abraçar esse conceito 
significa mais criatividade, inovação e 
conhecimento, pilares da Formula SAE.

A iniciativa
Em 2019 a UNICAMP implementou o 
sistema de cotas raciais e aplicou o 
primeiro vestibular indígena da história da 
universidade. O campus se torna cada vez 
mais diversificado e a equipe acompanha e 
apoia a tendência!



Painel
Abordagem do tema
Um meio mais plural, agrega diferentes olhares, 
ampliando a velocidade e a capacidade de 
transformação do ambiente. A diversidade se faz 
presente no novo contexto de mundo que 
esperamos, por isso foram listadas como 
objetivos globais de desenvolvimento da ONU.

O objetivo do painel é trazer empresas que são 
referências no tema para uma reflexão sobre a 
relevância social e econômica da diversidade nas 
organizações. 

Qual a riqueza do potencial humano gerado a 
partir de pessoas com características e 
experiências distintas? Como elas ajudam uma 
cultura organizacional próspera?



Participantes



Todos São Importantes
Um compromisso mundial
Nós da FSAE Unicamp admiramos a posição   
das empresas convidadas frente a diversidade. 
Entendemos a postura como uma maneira ética 
de tratar seus colaboradores, causando impacto 
na vida profissional e privada dos indivíduos.

Queremos aprender ainda mais com elas e 
fortalecer a discussão no ramo de engenharia da 
Unicamp, apresentando quais benefícios e quais 
as políticas de inclusão existentes nas empresas!


