


Cronologia da Organização Ultimate Brasil

Alguns capitães de equipes perceberam uma 
dificuldade na comunicação no ultimate brasileiro.

JANEIRO
2018

Um pequeno grupo de capitães se reuniram 
para discutir novas ideias a fim de melhorar 

o esporte no país.

FEVEREIRO
2018

Uma segunda reunião para apresentar a ideia para 
todos da comunidade e ter feedback

Um encontro presencial na Taça Brasília 
para os envolvidos se apresentarem e falarem 
sobre seus estados e sobre o projeto nacional.

ABRIL
2018

JUNHO
2018

AGOSTO
2018

NOVEMBRO
2018

DEZEMBRO
2018

JANEIRO
2019

Na terceira reunião novos voluntários entraram para 
ajudar no desenvolvimento do projeto nacional,

Um segundo encontro presencial no Hat Rio 40º para formarmos 
comissões, falar de um torneio organizado por todos os estados e 

desenvolver um plano estratégico para as comissões.

Quinta reunião onde foram apresentadas propostas para o 
torneio e as metas individuais das comissões para o plano 

estratégico.

Apresentação do Nacional de Clubes de Ultimate (NCU) e plano 
estratégico de cada comissão traçado.



No momento funciona da seguinte forma:

1) Os participantes são atletas da modalidade. Todos voluntários para ajudar com o projeto.

a) Na maioria são capitães de equipes e jogadores veteranos.

2) Até 3 representantes por estado, para garantir uma equidade de representação.

a) Todos votam e tem palavra nas discussões de assuntos gerais.

3) Reuniões mensais para os representantes.

4) Os representantes atuam em comissões autônomas com o objetivo de realizar seus planos 
estratégicos, seguindo os objetivos gerais da OUB.

a) As comissões näo têm limite de participantes, desde que eles trabalhem para realizar as 
tarefas do plano estratégico das mesmas.

Organização da OUB
“Fomentar a prática do esporte em todo país, planejar eventos e torneios nacionais, unir e aproximar as equipes do Brasil”



Organização Ultimate Brasil
-RJ : Freddy Osorio, João Zambrini, Gabriel Morgado
-DF : Luciano Santos, Camila Paiva, Artur Cardelino

-SP : Victor Maielo, Oscar Leon, Paolo Chiappin

-RS : Santiago Navarrete, Eduardo Claus, Carlos Aguilera
-MG : Rodrigo Nobis, Nicholas Martan, Adriano Luiz Pereira

-AM : Gabriel Aguiar

Com. de Competições Com. Organizacional Com. Educacional
- João Zambrini
- Nicolas Martan
- Luciano Santos

- Oscar Hernandez
- Carlos Aguilera

- Santiago Navarrete
- Artur Cardelino

- Victor Maielo
- Camila Paiva

Com. de Espiríto Com. de Comunicações
- Rodrigo Nobis

- Wallace Saraiva Cimino
- Artur Cardelino

- Luan Lopes
-Rodrigo Nobis



COMISSÃO ORGANIZACIONAL

● O que é?

Responsável por cuidar da parte administrativa e legal da Organização.

● Quem são os integrantes?

Santiago Navarrete e Artur Cardelino.

● Qual o seu papel?

❏ Vamos estudar outros órgãos nacionais de países, para comparar e criar uma Associação ou Federação Brasileira.

❏ Definir o funcionamento desta nova entidade,assim como, formalizar legalmente a entidade.



COMISSÃO EDUCACIONAL

● O que é?

Desenvolver e introduzir o esporte em instituições particulares e públicas de ensino. Também produzir materiais didáticos para o 
ensino e capacitação de treinadores.

● Quem são os integrantes?

Victor Maielo, Camila Paiva, Felipe Rodrigues. 

● Quais são os objetivos?

❏ Comissão com papel de fazer o ultimate chegar em escolas, universidades, clubes, através de projetos e também por  
apostilas e livros.

❏ Pensar em possibilidades de cursos para professores de educação física, treinadores e capitães.



COMISSÃO DE ESPÍRITO

● O que é?

A comissão de Espírito é responsável por disseminar e discutir todo e qualquer assunto relacionado a Espírito de Jogo, além de 
ser responsável pela criação de material educacional sobre o tema.

● Quem são os integrantes?

Rodrigo Nobis e Wallace Saraiva.

● Quais são os objetivos atuais?

❏ Tradução de documentos relacionados à Espírito de Jogo.

❏ Desenvolver digitalmente material explicativo e discussões sobre o tema, deixando de forma acessível à toda a 
comunidade brasileira o que for desenvolvido.

❏ Desenvolver palestras e cursos sobre Espírito de Jogo, de forma a entender e equalizar o tratamento do tema no País.



COMISSÃO DE COMPETIÇÕES

● O que é?

Definição de competições nacionais conforme os objetivos da OUB ao longo do tempo.

● Quem são os integrantes?

Nicolas Martan, João Zambrini, Luciano Santos, Orcas Hernandez e Carlos Aguilera.

● Quais são os objetivos?

❏ Planejar o calendário de competições da Organização Ultimate Brasil junto com organizadores de outras competições, 
visando a participação do maior número de equipes nacionais.

❏ Apoiar e auxiliar em dois torneios nacionais, um por semestre.

❏ Se responsabilizar pelo nível de excelência nas competições nacionais, aproximando assim, em um padrão de execução 
igual ao de competições internacionais da WFDF.



COMISSÃO DE COMUNICAÇÕES

● O que é?

Os responsáveis pela criação de conteúdo da OUB e suas comissões.

● Quem são os integrantes?

Gabriel Morgado, Luan Lopes e Artur Cardelino.

● Quais são os objetivos?

❏ Divulgar no que a entidade vem trabalhando e os resultados das reuniões;

❏ Apresentar junto com os colaboradores das comissões, os eventos, notícias e informes.

❏ Desenvolver um portal de noticias, artigos, matérias, podcast, em um website, para contatos e transparência da 
instituição.



EQUIPES E ENTIDADES
colaborando com a OUB



EQUIPES E ENTIDADES
colaborando com a OUB



OBRIGADO!

Apresentação criada pela Com. de Comunicações: Artur Cardelino, Gabriel Morgado, Luan Lopes

org.bra.ultimate@gmail.com
Face: organizacaoultimatebrasil

Insta: @organizacaoultimatebrasil
Twitter: @OrgUltiBrasil

mailto:org.bra.ultimate@gmail.com

