
Reuniäo do BRAultimate    05.12.2018 

Presentes: 

A.  Artur Cardelino, Felipe Rodrigues, Luciano Santos; 
B. Santiago Navarrete , Carlos Aguilera; 
C. Eliane Assis, Victor Maielo; 
D. Gustavo Domingues, Rodrigo Nobis; 

Pauta prevista: 

0- Follow UP dos estados, pessoas, equipes 

1-Planos estratégicos das Comissões (até 15min) 

2- Votação da cidade sede, data,  

3- Regulamento e modelos de disputa (se der tempo) Comissão Competitiva 

 

1. Planos estratégicos das Comissões 
1.1. Comissão Organizacional 

1.1.1. O grande foco está em ler, estudar o máximo para trabalhar um futuro estatuto para uma 
organização nacional. 

1.1.2. Ter maior distribuição para equipes, clubes, grupos para aumentar o número de 
praticantes. 

1.1.3. Montar algo que atenda a demanda do Brasil. Começar com o bom para depois alcançar o 
ótimo. 

1.1.4. Com o estudo do que temos em outros países, quais serão as vias legais e informais para 
unificar e melhorar a proximidade das “equipes brasileiras”. 

1.1.5. Cada comissão trabalha e tem independência para trazer resultados, cumprir metas para 
apresentar ao grupo que estamos caminhando para frente. 

 

1.2. Comissão Espírito 
1.2.1. Dia internacional do Espírito de jogo passou em branco. Ótima oportunidade para 

trabalhar com crianças e as equipes reunirem para trabalharem dentre de suas equipes 
um estudo/dinâmica de ensino/trabalho de SOTG. 

1.2.2. São Paulo e Brasília fizeram eventos tentando trabalhar, explorar esse aspecto do esporte. 
1.2.3. São Paulo fez dinâmicas com as crianças e aplicou um jogo com mentores para melhorar a 

comunicação dos jogadores dentro do campo. 
1.2.3.1. Teve prêmio para os jovens. E o feedback foi positivo e acreditam q podemos 

repetir mais frequente, não só no dia 03.12.  
1.2.4. Tradução das regras, oficialização das mesmas é necessária ser melhor distribuída e 

divulgada. Deveria constar na WFDF as regras oficiais traduzidas e os testes de 
nivelamento. 



 

1.3. Comissão Educacional 
1.3.1. O que tem sido conversado é formação de professores. Como ter cursos ou disciplinas 

para ser aprendido na graduação nos cursos de Ed. Física. 
1.3.2. Trabalhar com diversas idades, crianças, jovens, adolescentes e adultos. 
1.3.3. Ter o curso para pessoas da área de ED. Física e pessoas que não são da área (CREF), 

possam ensinar a prática esportiva. Esse é um desafio para o Brasil hoje, onde muitas 
equipes treinam “no jeitinho brasileiro”. 

1.3.4. Trabalhar o Ultimate em todas as suas variedades, grama, areia e quadra. É um potencial 
grande para se trabalhar com jovens <18 anos. 

 

1.4. Comissão de Competições 
1.4.1. Um dos tópicos mais comentados pelas pessoas mais experientes e equipes já 

consolidadas. 
1.4.2. A atenção da comissão é dar apoio, reconhecer, planejar os torneios principais para todas 

as equipes do Brasil. O grupo nacional não precisa ainda controlar/sancionar/trabalhar os 
eventos nacionais. Isso será melhor debatido com os próximos encontros. 

1.4.3. O calendário é muito importante para o preparo com antecedência das equipes, evitar 
conflito de datas entre os “eventos nacionais”. 

1.4.4. Para os eventos é importante ter a participação do maior número de equipes, de vários 
estados, e que os integrantes deste grupo “Brasil Ultimate” passem e a mensagem para as 
demais equipes. 

 

2. Escolha da cidade sede e data do Torneio Brasileiro de Clubes Misto (TBCM) 
2.1. A data escolhida pode ser flexibilizada. Para termos dias com números de equipes e jogos 

confortáveis. 
2.2. A única proposta apresentada foi pelo Cusco Voador, para as datas 24,25 e 26 de maio ou 

20,21e 22 de setembro. 
2.3. Muito foi discutido sobre a mudança da data, como fazer as equipes irem, conflito com outros 

eventos. Foi então lembrado a importância de privilegiar e reforçar a iniciativa que vem dos 
estados, assim o evento importante é o torneio de clubes brasileiros misto (Até o momento). 

2.4. As duas propostas levantadas para o grupo responder em até uma semana 12.12.2018, 
2.4.1.  Manter a proposta do Cusco de um BCM em maio de 2019 e o CBBU ser em 

setembro/outubro/novembro. 
2.4.2. Alterar a data do CBBU para agosto e o TBCM ser em outubro/novembro. 


