
6ª Reunião UFBra do dia 23 de janeiro de 2019 Ata 23/01/2019  
 
Presentes: 
Rio de Janeiro: João Zambrini, Fredy Osório,  
São Paulo: Victor Maielo,  
Distrito Federal: Artur Cardelino, Luciano Santos, Camila Paiva,  
Minas Gerais: Rodrigo Nobis,  
Rio Grande do Sul: Santiago Navarrete,  
 
 
1- Comissão de Comunicações (Proposto por Santi). 
-Criar uma comissão de comunicação: 
Problemas de comunicação com pessoas de fora do grupo: 

Apresentação do Grupo para pessoas de fora: 
-Motivos; 
-integrantes; 
-objetivos. 

Conseguir um canal de comunicação clara para apresentar e desmistificar o nosso grupo: 
Como fazer: 

-Redes sociais; 
-E-mails; 
-Carta . 

Organizar as atas e etc. 
Prazo para a criação da comissão:  31/01/2019. 

2- Outras comissões. 

-Comissão de Espírito: 

Formado por Begin e lica. Lica está afastada; 

Andamento: 

Tradução de todas as regras e documentos da WFDF; 

Revisão dos textos em português; 

Colocar as regras em português no site da WFDF; 

Raone se propôs a ajudar a colocar as regras em português no site da WFDF; 

Unificar em uma plataforma todos os materiais e palestras sobre o tema; 

Gerar um canal para explicação e desenvolvimento de espírito de jogo para os novos pólos 
de ultimate; 

Cursos com WFDF. 

 

 

-Comissão Organizacional: 



Forma da instituição Brasileira: 

Criar uma associação legal (1 semestre); 

Taxa anual revertida para os clubes associados no torneio nacional; 

ASRG já está consolidada; 

Decidir se será associação ou federação. (formada por clubes ou 
associações?) 

 

-Comissão Educacional: 

Capacitação de professores de EF para introduzir o esporte na escola: 

Cursos simples para trazer novatos; 

Custo e formato dos cursos (apostilas, presencial, etc): 

Apostila mais curto prazo; 

Curso de capacitação completo mais longo prazo. 

Criação de um documento para capacitação de professores; 

Criação de vídeos para capacitação dos professores; 

Consultorias em universidades para inclusão do esporte; 

Tentativas de entrar em escolas através da secretaria da educação: 

Problemas (Cref); 

Soluções (apostilas e materiais). 

 

-Comissão de Competições: 

Torneio Nacional: 

Data: 

Questão do Master (mudou a data); 

Fechou a data: 30 de novembro (1 final de semana); 

Determinar a data de realização do próximo antes do torneio; 

Realização em porto alegre, confeccionado pelos Gaúchos; 

Formato do campeonato: 

Vagas: 8 (Todos os representantes desse grupo) 

Começo: Sábado de manhã 

Final: até as 18h 

Termino: próximo as 16h 

Representativo do brasil todo 



Questionamento sobre o Pan. 

 

 

4- calendário 2019/2020  

Publicação datas 2019: 

CBBU 

Torneio brasileiro misto  

2020: 

Data proposta: 11 a 14 de junho (corpus christi); 

Sempre manter a mesma data data todos os anos. 

-Felipe abriu mão da vaga mas continua ajudando. Colocou como suplente a Camila Paiva. Ela se 
apresentou e vai participar da comissão educacional. Poderia atuar na questão de espírito e 
comunicação.  

 

Próximas datas:: 

Próxima reunião:  20 de fevereiro e 

  24 de abril: trazer as coisas mais concretas: 

Trazer um material prévio educativo; 

Comissão de comunicação pronta e ativa; 

Material de epírito; 

Andamento do torneio. 

 

 


