


FÊNIX RACING
FORMULA SAE TEAM



A Competição

Fórmula SAE é uma competição

estudantil de nível universitário organizada

pela instituição internacional Society of

Automotive Engineers . Seu principal objetivo

é propiciar a difusão e o intercâmbio de

técnicas e conhecimentos de Engenharia

entre estudantes e futuros profissionais da

engenharia da mobilidade, através de

aplicações práticas e da competição entre

equipes.

Durante 3 dias de evento, os carros

passam por provas estáticas e dinâmicas,

avaliando a performance de cada projeto na

pista, assim como as apresentações

técnicas das equipes, que inclui projeto,

custo, e uma apresentação de marketing .



Fx4 - 2014



Apresentação
A equipe Fênix Racing de Fórmula SAE iniciou as

suas atividades em 2009, por alunos do curso de

graduação em Engenharia Mecânica, com o objetivo de

implementar o projeto Formula SAE na Faculdade de

Engenharia de Ilha Solteira– FEIS – UNESP.

Nos dois primeiros anos, o grupo se dedicou na

obtenção de infraestrutura. Inicialmente, conseguiu-se o

apoio dos professores, em seguida, uma sala foi

disponibilizada pelo departamento, a qual hoje é a oficina

da equipe. De pouco a pouco a equipe foi se

desenvolvendo.
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2011 2012 2013

2014 2015 2016
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na prova de 
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4° Lugar Geral 

Estrutura

2° Lugar Geral 
Suspensão  e 

Direção
5° Lugar Geral 

Freio

Primeiro carro 
da equipe a  
passar no 

Noise
(prova de 
ruído)

Melhor 
classificação 

geral  da Equipe 
14° Lugar 

Geral  Final

Primeira 
participação de 

um carro 
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Equipe na 
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Fórmula SAE 

Linha do Tempo



2017 2018

Melhor 
classificação geral 

da Equipe 
13º Lugar Geral 

Final

Primeiro carro a passar 
sem recheck na inspeção 

técnica
7° colocado Enduro 

5° colocado Eficiência 
(combustível) 

5° colocado Freio
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Parceria 
Acadêmica

A parceria entre Fênix Racing e UNESP permite o

desenvolvimento de extensão e pesquisa. A extensão

possibilita a apresentação do projeto para a sociedade

próxima à universidade. A pesquisa, em forma de

iniciação científica, é necessária para estudo e

aplicação de conhecimentos para o projeto.

Nos últimos 3 anos mais de 40 trabalhos foram

apresentados por integrantes em congressos como CIC,

CONEMB e SICT. Além disso, a equipe ativamente se

apresenta em eventos abertos como desfile cívico e o

“Venha nos conhecer” – UNESP.
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Parceiros
A Equipe Fênix Racing conta com o apoio das suas

empresas parceiras, esta parceira é de suma

importância para complementar a formação dos

membros da equipe, estimulando, difundindo

conhecimento e ampliando o contado dos estudantes

com o mercado de trabalho, proporcionando situações

reias do cotidiano de um profissional.





Assim, as empresas parceiras da Equipe Fênix

Racing investem no futuro dos estudantes, que

virão a ser profissionais qualificados, retornando

todo investimento na forma de serviços

prestados a sociedade.

O uso, com orgulho, das marcas dos nossos

parceiros na carenagem do carro, é uma das

nossas formas de agradecimento pelo apoio e

compromisso com a equipe durante o ano.

Além disso, expomos o nome dos

nossos parceiros nas camisetas

feitas para os membros, em

banners usados nos eventos e

em nossas redes sociais.
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Contatos

@fenixracingfsae

/fenixracing

Equipe Fênix Racing de Fórmula SAE
Avenida Brasil, nº 56, Centro 

Caixa Postal 31  CEP 15385-000 
Ilha Solteira/SP

contatofenixracing@gmail.com
fenixracing@unesp.br

Setor Administrativo: 

Caio da Silva Pereira
Telefone: (17) 99636-2976  
caio.pereira@unesp.br

Larissa Jeronimo Silva
Telefone: (18) 99104-0869 
larissa.jeronimo@unesp.br

mailto:caio.pereira@unesp.br
mailto:larissa.jeronimo@unesp.br
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