
 

 

Reunião Geral de todos os membros diretos e comissões. 

Brasília , 24 de abril de 2019. 

 

1. Comissão de Competições: 
1.1. Em reunião da comissão ficou a sugestão de alterar o formato do torneio nacional de clubes                

misto visto as discussões passadas e o atual cenário. Assim, seria um evento piloto, similar ao                
modelo à ser adotado para 2020 e anos seguintes. 

1.1.1.Preocupação está em realizar um torneio piloto do modelo. Assim fica para discussão             
como é a inscrição e se haverá adesão de equipes? 

1.2. A proposta é ser um evento nacional com o propósito de integração, debate, avaliação da parte                
competitiva e também da parte organizacional, não afetando assim o espírito competitivo do             
evento. 

1.2.1. Buscar fomentar um torneio competitivo de equipes de nível nacional sem o nome              
nacional, para fortalecer os laços e divulgação dentre os estados. 

1.3. Quais equipes participam, limite de equipes devido ser um evento de 2 dias. 
1.3.1.Sugestão de confirmar uma equipe de cada estado + outras equipes depois. 

1.4. O papel e funções da comissão não está claro entre os participantes. Há necessidade de               
melhorar através de um pré-estatuto ou documento detalhando melhor.  
 

A ser votado: Manter o campeonato confirmado? Alteração do formato do evento? 

Torneio piloto de equipes mistas do Brasil em setembro de 2019. 

2. Comissão de Espirito: 
2.1. As metas de curto e médio prazo estabelecidas no plano estratégico da comissão de espírito               

estão sendo cumpridas, mas há necessidade de mais envolvidos. 
2.1.1.Tradução e alterações nas regras e todos os outros materiais – 11 textos a serem               

traduzidos ainda.  
2.1.2. Wallace está responsável por acompanhar o processo das regras e upload no site da               

WFDF – está em processo de ser aprovado (FPD confirmou tal informação). 
2.1.3.Lembrar a FPD da atualização como está o processo. 

 
2.2. Existe muito material, está tendo um atraso para cumprir os prazos devido a quantidade. 

2.2.1.Necessidade de priorizar quais documentos são mais importantes de forma objetiva. 
2.2.2.Conseguir voluntários para ajudar em tradução, mesmo que não sejam do esporte. 

3. Comissão de Comunicações 

3.1. Site www.ultimatebrasil.com.br está no ar e a atualização está constantemente, mas em passos             
lentos. Instagram, facebook, twitter são plataformas também a disposição da OUB. 

3.1.1.O site é colaborativo entre os patronos do ultimatebrasil e a OUB – temos um espaço                
dentro do menu sobre entidades no brasil para uso da OUB. 



3.1.2.Devemos programar e desenhar melhor nossa aparência como OUB no site para ficar claro              
e transparente. 

3.2. Campanha de divulgação do torneio nacional foi colocada de lado, visto a conflito interno entre               
estados sobre o avanço com a programação e organização do evento. 

3.2.1.Mesmo assim, poderíamos estar avançando e nos preparando para divulgar outros           
eventos em níveis nacionais. 

3.3. Campanhas de criação de logos, para a OUB e Nacional não avançou. 
3.3.1.A comissão pode começar a planejar e pensar os canais que serão utilizados para              

divulgação e votação dos logos. 
3.4. Conseguir gerar mais conteúdo para as pessoas acessaram as noticias da OUB também do site               

parceiro www.ultimatebrasil.com.br 
 

Extra: Divulgar melhor que as pessoas podem escrever, participar como editores no portal de              
notícias ultimatebrasil.com.br. 
 

4. Comissão Educacional 
4.1. Continua desenvolvendo a apostila de ensino para professores. 

4.1.1. Montar um pacote de material, com conteúdo do básico ao avançado para ajudar no               
ensino. 

4.1.2.D evido as tarefas diárias, a apostila não está finalizada. Carece de um cronograma e               
calendário para a apostila ser finalizada e apresentada. 

4.2. Eduardo Carlos ingressou na comissão Educacional e está colaborando do Rio Grande do Sul. 
4.3. Estão trabalhando no projeto paralelo de seminário online de ensino. Uma espécie de EAD para               

alcançar mais lugares. 
4.3.1.A cada possibilidade, os envolvidos tem respondido alguns comentários, indagamentos de           

pessoas online, facebook, tentando ajudar dentro do possível com material à disposição. 

5. Comissão Organizacional 
5.1. Apresentação do Plano Estratégico da OUB – Arquivo online dentro do drive>com. Org. 
5.2. Demonstração de exemplos de formação de uma associação/federação no drive. 

5.3. Foi levantada a questão da necessidade de outras associações estaduais para conseguirmos            
tramitar o processo legal para representação Nacional. 

5.3.1. A Associação Carioca de Disco e a Associação Sul-Rio-Grandense de Esportes de Disco              
compoem a OUB. Assim, o estado do Distrito federal assim como Minas gerais tem bom               
potencial para começarem suas associações. 


