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Fundada em 2010 na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) para competir na Formula SAE
BRASIL a Equipe Formula UFSM projeta, constrói e compete com um protótipo monoposto do tipo open-wheel e
está entre as melhores equipe do país.

Apoiando a nossa Equipe você está dando aos estudantes a oportunidade de colocar seus
conhecimentos em prática no mundo real e apoiando o futuro da engenharia automotiva brasileira. Com sua
ajuda, a Equipe Formula UFSM poderá esforçar-se ainda mais pelo desenvolvimento da nossa Equipe e protótipo.



1 Universidade Federal de Santa Maria
A cidade de Santa Maria, localizada no interior do Rio Grande do Sul, sedia uma das

maiores universidades públicas do país. Com mais de 50 anos de existência, a UFSM foi
fundada pelo Prof. Dr. José Mariano da Rocha Filho e hoje conta com mais de 30 mil
estudantes em seus 142 cursos de graduação e 140 cursos de pós-graduação. É
considerada a 15ª melhor universidade do país pelo ranking do INEP (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O projeto Formula UFSM está vinculado ao Departamento de Engenharia Mecânica, que
integra parte do Centro de Tecnologia, atualmente a sexta maior unidade universitária da
UFSM.

Planetário do Campus da Universidade 
Federal de Santa Maria



2 Formula SAE

2019
2018
2017

-
-
-

03º Lugar Geral Nacional
04º Lugar Geral Nacional
05º Lugar Geral Nacional

2016 - 14º Lugar Geral Nacional
2015 - 08º Lugar Geral Nacional / 43º Lugar Mundial
2014 - 03º Lugar Geral Nacional
2013 - 10º Lugar Geral Nacional
2012 - 02º Lugar Geral Nacional / 26º Lugar Mundial
2011 - 08º Lugar Geral Nacional
2010 - 13º Lugar Geral Nacional

3 Resultados do Formula UFSM

A Formula SAE é uma série de competições universitárias internacionais com a
participação de centenas de equipes de todo o mundo.

O objetivo deste projeto é desenvolver e construir um carro de corrida estilo
monoposto do tipo open-wheel e apresentar aos alunos problemas de engenharia
prática, gerenciamento de projetos de equipe e experiência de trabalho para
complementar seus conhecimentos teóricos na universidade.

Durante quatro dias o projeto de cada equipe passa por testes estáticos e
dinâmicos, sendo eles: inspeção técnica, performance do veículo na pista,
apresentação de projeto, custo total e marketing. Todas as etapas são distribuídas de
modo que o melhor projeto e carro sejam recompensados com o primeiro lugar.



Equipes participantes do Formula SAE Mundial em 
Lincoln (USA), 2015



Reconhecendo a necessidade de uma experiência mais prática no currículo, um grupo de 20 estudantes de
vários programas de graduação se juntou em 2010 para formar a Equipe Formula UFSM. Em apenas 6 meses eles
construíram o primeiro protótipo, o BF-01.

É composta pelo professor orientador Mario Martins, ex participante da equipe Brunel University (UK) e ex-juiz da
competição Formula SAE, e cerca de 30 estudantes. A Equipe organiza-se de forma similar a uma empresa, contando com
oito subsistemas, sendo cada um deles responsável por uma parte do protótipo. A gestão de projetos, planejamento e
transferência de conhecimento são essenciais para o bom andamento do projeto e são alguns dos valores da Equipe.

4 A Equipe Formula UFSM



Fabricação e compra de peças:

Motor R$ 13.000,00
Suspensão R$ 30.400,00

Freios R$ 1.200,00

Transmissão R$ 10.500,00

Aerodinâmica R$ 15.000,00

Chassi R$ 5 000,00

Elétrica R$ 6.000,00

A equipe desenvolve um novo protótipo todos os
anos, buscando evoluir e melhorar todos os aspectos
dos carros anteriores para se manter competitiva
frente às demais equipes.

Esse esforço demanda muito material novo para
fabricação, assim como ferramentas e
equipamentos. Todos os subsistemas demandam e
tem sua respectiva parcela no custo total do
protótipo

5 Orçamento

Logística e manutenção do protótipo:

Acomodação e Transporte R$ 19.000,00
Serviços Profissionais R$ 30.000,00

Manutenção R$ 9.600,00

Testes R$ 3.200,00

Taxas da Competição R$ 3.000,00

Total: R$ 145.900,00

Protótipo Gallo, 2019
3° Lugar Geral Nacional



Protótipo Artax, 2012
2º Lugar Geral Nacional

“Muito bacana ver que aquilo que 
iniciamos lá atrás, já rendeu e continua 

rendendo frutos até hoje!" - Felipe 
Hilgert, membro da equipe fundadora 

em 2010 e 2011



6.1 Benefícios

6 Patrocinando a Equipe Formula UFSM

Investimento em Futuros Engenheiros

A Equipe Formula UFSM proporciona a alunos de
diferentes cursos de graduação a experiência única de
aplicar todo o conhecimento adquirido durante a
graduação dentro do ambiente de competição.

Visibilidade para sua Marca

A equipe possui um alcance global, oferecendo assim
um lugar único para exposição da sua empresa e produto.
Contamos com divulgação na web, através de site próprio e
uma página com mais de cinco mil seguidores, além de
levar a marca dos patrocinadores à eventos com milhares
de pessoas, através da vestimenta, logos no carro,
banners e mídia física, como jornais e revistas da
Universidade.
Mostrar e Testar seu Produto

A equipe oferece um lugar único para testes e
exposição dos produtos existentes ou futuros, ajudando
assim no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos e o
retorno para o fornecedor para otimização e sucesso do
produto.

Contato com a Equipe

O apoiador ganhará contato direto com os estudantes
da Equipe, o que é vantajoso para processos seletivos e
oportunidades de emprego. Nossos apoiadores também
são convidados para a solenidade de lançamento do
veículo e demais eventos organizados pela Equipe e pela
Universidade.



Equipe comemorando ao terminar o enduro com melhor tempo de 
volta na prova em 2019

““Participar de uma história tão rica e empolgante é uma questão de grande orgulho para a Stratasys. Por meio dessa 
parceria, auxiliamos a Equipe Formula UFSM a se equiparar com o que de mais moderno existe em termos de produção 
de peças automotivas e mostramos aos engenheiros de amanhã os novos padrões que têm transformado a indústria”
- Stratasys (Top Sponsor)



Apoiadores recebem exposição e benefícios de acordo com cada plano e envolvimento com a equipe. Os
valores abaixo representam os planos propostos pela equipe de acordo com nível de contribuição. Os apoiadores são
divididos em 3 categorias mediante o tipo de colaboração: Produtos ou Serviços; Dinheiro; Licença de Software.

6.2 Planos de Patrocínio

Produtos ou Serviços Dinheiro Software

Top Sponsor Acima de R$ 20.000,00 Acima de R$10.000,00 Acima de R$ 500.000,00

Ouro De R$ 10.000,00 até R$ 
19.999,99 De R$5.000,00 até R$9.999,99 De R$ 150.000,00 até R$ 

499.999,99

Prata De R$ 5.000,00 até R$ 
9.999,99 De R$2.000,00 até R$4.999,99 De R$ 50.000,00 até R$ 

149.999,99

Bronze De R$ 800,00 até R$ 
4.999,99 De R$500 até R$1.999,99 Até R$ 49.999,99

Apoiador Até R$ 799,00 Até R$499,00



Top Sponsor Ouro Prata Bronze Apoiador

Pilotar o Carro* ✔
Logo no Uniforme ✔

Expor o carro em eventos da empresa ✔ ✔
Distribuição de Material Promocional ** ✔ ✔

Espaço para divulgação da empresa (eventos e mídias sociais) ✔ ✔
Feedback - Teste do Produto e Relatório de Uso ✔ ✔ ✔

Logo no carro *** 30 cm² 20 cm² 15 cm²

Logo no banner da equipe *** 20 cm² 17 cm² 15 cm² 13 cm²

Outros benefícios personalizados mediante acordo ✔ ✔ ✔ ✔
Nome, logo e link no nosso site ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Convite para eventos da Equipe ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Post nas mídias sociais**** ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

* Para pilotar o carro, o patrocinador deve estar presente em um teste do protótipo, em data a combinar. 
** Material Promocional conforme fornecido à Equipe pelo apoiador;
*** O tamanho do logotipo refere-se a Área, sendo a altura e o comprimento ajustados conforme a área. O Banner da Equipe é um Material que acompanha o 
Carro nos eventos em que a equipe é convidada a comparecer e participar.
**** O tipo de publicação, a mídia, e a quantidade são definidos com base na cota, porém podem ser alterados mediante acordo.

6.3 Cotas e Aplicação da Marca



Top Sponsor Ouro Prata Bronze Apoiador

1 Vídeo* postado no Instagram ✔ ✔

1 Imagem* postada no Facebook ✔ ✔ ✔

Stories no Instagram dedicado a Marca ✔ ✔ ✔ ✔

1 Imagem* postada no Instagram ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

6.3.1 Aplicação da Marca: Mídias Sociais

*A imagem ou vídeo pode ser com base em acordo prévio entre a equipe e a empresa. Caso contrário a equipe de marketing do Formula UFSM irá decidir 
pela publicação que julgue atrair mais engajamento para a equipe e para a Marca

OBS1.: A publicação é a mesma e será postada em ambas as mídias simultaneamente. O Stories será diferente da publicação.
OBS2.: O Alcance depende do engajamento dos usuários com a postagem. Caso a empresa use de suas mídias para compartilhar as publicações, um 
público maior pode ser alcançado. 

Mídias Sociais Número de Seguidores

Facebook +6400

Instagram +1900



Exemplos de Posts em Mídias Socias



Aos futuros apoiadores

A Equipe Formula UFSM conta com contribuições de
patrocinadores para continuar a ter sucesso como uma
Equipe competitiva de Formula SAE. Em troca disso,
associamos a sua marca à nossa equipe, dando o nosso
melhor sempre para que ambos desfrutem desta nova
parceria, trabalhando junto com você para atender suas e
as nossas expectativas.

Obrigado por considerar a nossa proposta.
Aguardamos seu contato para que você possa fazer parte
desta equipe vencedora!

7 Contato

Endereço
Avenida Roraima nº 1000, 
Centro de Tecnologia, Prédio 10 – Laboratórios
Bairro Camobi, Santa Maria – RS
CEP: 97105-900

Prof. Dr. Mario Martins
Professor Orientador

mario@mecanica.ufsm.br

Glauber Seibert
Capitão

glauber.formula@gmail.com
+55 (55)99713-3344

malito:mario@mecanica.ufsm.br
mailto:martinuzzi.formula@gmail.com


instagram.com/formulaufsm

fb.com/formulaufsm http://formulaufsm.wordpress.com/

equipeformulaufsm@gmail.com

https://instagram.com/formulaufsm
https://fb.com/formulaufsm
http://formulaufsm.wordpress.com/
mailto:equipeformulaufsm@gmail.com
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