
 
 

12ª reunião da OUB - Novembro de 2019 
 
Lista de presentes: 
 
Artur Cardelino, Santiago Navarrete, Fredy Osório, Luciano Santos, Paolo Chiappin, Pedro 
Magalhães, Rodrigo Nobis, Victor Maielo, Wallace Cimino, Adriano Pereira. 
 
Pauta da reunião: 
 

1 Calendário OUB 2020, 
2 Associações Estaduais, 
3 Feedback sobre torneios, 
4 Feedback e planos Comissões OUB, 

 
1. CALENDÁRIO 2020: Quais são os eventos nacionais, que tem apoio e reconhecimento            

da OUB e assim, evitar outros eventos grandes/nacionais 1 mês antes e depois.  
 
1.1. Jogos Panamericano Master Praias (Fechado para MASTERS) 

1.1.1. Modalidade Beach. 5-9 de setembro. 5 dias. 
1.1.2. SIM: Edição Especial 

 
1.2. Torneio Unity 

1.2.1. Modalidade Misto Grama.  10, 11 e 12 de abril. 3 dias. 
1.2.2. SIM: Adriano, Luciano, Paolo, Fredy, Santiago, Rodrigo. 
1.2.3. NÃO: Cardelino, 

 
1.3. Torneio Nacional de Clubes Brasileiros (PINDORAMA?) 

1.3.1. Modalidade Misto Grama. 11-14 de junho. 4 dias. 
1.3.2. Local/Organização: Ventopanas Corporation. 
1.3.3. SIM: Cardelino, Luciano, Adriano, Fredy, Paolo, Victor, Rodrigo,        

Santiago. 
1.3.4. NÃO: 0  

 
1.4. CBBU* (necessita mais informações definitivas) 

1.4.1. Modalidade Misto Areia. agosto*. X dias. 
1.4.2. Local/Organização: ACD/Callithrix productions. 
1.4.3. SIM: Cardelino, Santiago, Luciano, Rodrigo, Adriano, 

 
 
 



2. Ass. Estaduais: Atualizações das atuais. Datas e prazo para formação, DF e MG.             
Permitindo assim que a OUB inicie o processo legal, necessitando de ass. Nacional,             
chapas, estatudo definitivo e outros detalhes a serem resolvidos. 
 
2.1. ACD 

2.1.1. Abertura +-1100, +-700/mes de pagamentos por serviços, +- 100 de          
banco. 

2.1.1.1. (gastos anual para 2019 =7.5k reais.) 
2.1.2. A abertura da ACD trouxe vantagens para organização de eventos,          

parcerias e visibilidade no estado. 
2.1.3. Porém, o início da Ass. é custoso devido presencia de contador, abertura            

de contas, gastos fixos de manutenção. 
2.1.4. O maior trabalho é dar relatórios e pareceres sobre gastos ao governo,            

instituições. 
 

2.2. ASRED 
2.2.1. Contas mais baixas. +-1200 de abertura. Banco “NUBANK”. 

2.2.1.1. Gastos com a junta, contador, documentos, etc. 
2.2.1.2. Faz o uso de mensalidade para controle a ajuda 30. 
2.2.1.3. (Gasto anual de <2k reais) 

 
2.3. DF 

2.3.1. Encerramento do Ultimate Frisbee UnB Clube, por falta de gestão e           
interessados pela UnB. 

2.3.2. Assim, será dado início ao processo de formação no mês de dezembro            
por parte dos interessados, Luciano, Artur, Camila e pessoas da          
comunidade local. 

2.3.3. Uma associação estadual do DF deve ser criada para confirmar o           
comprometimento com a OUB para a parte de reconhecimento legal em           
2020. 

 
2.4. MG 

2.4.1. Não houve uma conversa formal sobre a criação da ass. Estadual, porém            
existe o interesse por parte dos times mineiros. Belo Horizonte,          
Uberlândia, Juiz de Fora e São Domingos da Prata (Lavras necessita           
uma reaproximação). 

2.4.2. Equipes de MG: Ventopanas, Uai Guarás, Goat Masters ,Frisbravus e          
Ovnis de Prata 

2.4.3. Uma reunião de aproximação e estudo deve acontecer no Espírito          
Mineiro 2019, evento competitivo estadual em dezembro. 
 
 



3. Feedback torneios: Palavras finais dos organizadores Pindorama e BUMT. Principais          
áreas a serem melhoradas e trabalhadas. Apoio e participação da OUB em edições             
futuras. 
 
3.1. Pindorama 

3.1.1. Deveria vir da OUB a iniciativa de entender a representação, sentimento           
ao evento. Quais os pensamentos de times e associações sobre o           
evento. 

3.1.2. O ponto mais baixo do torneio, por parte dos respondentes, foram os            
mesários. Se faz necessário um treinamento melhor para alcançar         
padrões organizacionais melhores, segundo recomendações WFDF. 

3.1.3. Organização do Pindorama 2019 irá fazer um repasse à OUB dos           
principais pontos para melhoria elencados pela mesma. O objetivo é que           
os membros da OUB também apresentem as falhas observadas no          
torneio e a organização do Pindorama 2020 mitigue/corrija tais falhas no           
próximo evento. 
 

3.2. BUMT 
3.2.1. As estatísticas online foram boas para o acompanhamento em tempo real           

e possibilitando observar irregularidades. 
3.2.2. Condições Climáticas dificultaram o andamento e segurança dos        

jogadores. 
3.2.3. A infraestrutura não suportou as condições adversas. 
3.2.4. Socorristas voluntários para o evento, devido uma parceria com a cruz           

vermelha no evento. 
3.2.5. Certificação para os voluntários, mesários e outros. Assim como incentivo          

de Blusa e alimentação. 
3.2.6. Pergunta sobre Mesários: o que mudar urgentemente? Como melhorar e          

capacitar os voluntários? 
3.2.6.1. R: “Houve um treinamento mínimo com antecedência e foi         

entregue um manual de usuário, que continha informações sobre         
tempo, apitos, regulamento e tals. Tinha também um voluntário         
integral para estar ali pela mesa observando e gerenciando o          
jogo.” 

  
4. Feedback comissões: Plano de ação, Avaliação crítica das mesmas. 

 
4.1. Comissão Organizacional 

4.1.1. Trabalhar na construção do estatuto para aprovação pelos membros,         
durante a assembleia nacional de 2020. 

4.1.2. Criar organograma e período de transição para alcançar além da          
representação nacional, alcançar a legalidade da instituição. 
 



4.2. Comissão de Comunicações 
4.2.1. Irá realizar a construção do material e divulgação do Calendário OUB           

2020. Até 14 de dezembro. Luan e Cardelino. 
4.2.2. Preparar uma campanha de publicações sobre os próximos objetivos e          

ações da OUB. Luan e Cardelino. 
 

4.3. Comissão Educacional 
4.3.1. Finalização da apostila e publicação ainda em Dezembro de 2019 (talvez           

pensar em outra data para que seja melhor aproveitada, uma vez que            
aulas praticamente acabaram e profs não teriam como utilizar de          
imediato. As informações se perderiam até próximo ano letivo). 

4.3.2. Começar a estruturar ideias para palestras, roda de conversa e/ou          
capacitação para ocorrer durante Torneio Brasileiro de 2020. 

4.3.3. Uma vez postada apostila, começar a estruturar e verificar possibilidade          
de organizar capacitações por plataforma online. 
 
 

4.4. Comissão de Competições 
 
 

4.5. Comissão de Espírito 
 
 

 
 


