
Ata Reunião OUB 20/02/2019 

PAUTA 

1) Relato do Andamento das Comissões 

2) Notícias sobre o CBBU 

3) Projeto Comissão Educacional 

 

Presentes na Reunião:  

Distrito Federal: Camila Paiva, Felippe Artur Cardelino; 

Rio de Janeiro: Gabriel Morgado, João Paulo Zambrini, Fredy Osorio (45’ do 2º tempo); 

São Paulo: Victor Maielo; 

Minas Gerais: Adriano Pereia 

Rio Grande do Sul: Santiago Muños, Carlos Aguilera;  

 

 

1.1 Comissão de Torneios/Competições 

Problema: 

Quantidade de jogadores saindo do Cusco Voador no final do ano afetou a qualidade do 

treino e unidade como equipe e também a possibilidade de se viabilizar um torneio Nacional 

(como organizadores).  

Os jogadores atuais chegaram à conclusão de que não vão conseguir organizar e realizar o 

torneio Nacional de forma satisfatória esse ano (2019) em Porto Alegre. 

P: Quais são as barreiras? 

R: O Cusco não tem estrutura para conseguir procurar o local de competição (exemplo) 

entre outras questões para tornar possível um campeonato. 

Sugestão: Verificar possibilidade da realização do Nacional de Clubes em Brasília, 

Uberlândia e Juiz de Fora. 

 

1.2 Comissão de Comunicação 

Novo participante da comissão: Luan (Goats). 

Futuras realizações em projeto/andamento: 



- Desenvolvimento de um site; 

- Ideia de realizar um concurso para elaborar uma logo oficial da OUB; 

- Calendário de Torneios e Divulgação de Torneios; 

Chamaram atenção que nem todas as divulgações são responsabilidade da Comissão de 

Comunicação. Notícias específicas de outras Comissões deverão ser de responsabilidade de 

divulgação dessa comissão. 

Intenção de realizar um site com formato parecido do Ultiworld + Ultimate Central. Este 

site tem como função cadastrar os jogadores, marcar os eventos de Ultimate na plataforma, 

enviar notícias por meio de uma rede de e-mails automáticos (newsletter). 

1.3 Comissão de Espírito de Jogo 

Falta Justificada (motivos de saúde) 

 

1.4 Comissão Organizacional 

Dúvidas sobre como é a formação de uma Federação e dificuldade de contato com o 

Ministério do Esporte. 

Associação = grupo jurídico formado por várias pessoas físicas; 

Federação = grupo jurídico formado por várias pessoas jurídicas; 

Confederação = formação de várias federações; 

 

1.5 Comissão Educacional 

 

Organização e Planejamento de um Curso EaD para profissionalização de professores de 

Educação Física para ensino de Ultimate Frisbee nas escolas.  A comissão juntou vários 

documentos de ensino de Ultimate e através deles irão organizar uma apostila para guiar o 

ensino de Ultimate aplicada à realidade da Educação Física Escolar. 

 

 

2) CBBU 

Imprevisto: 

Mudança de data do CBBU.  

Conseguiram um patrocínio do CBEM (Comitê Brasileiro de Esportes Master) que fez a 

exigência que o campeonato seja realizado em novembro (feriado da proclamação da 

república - 15), para realização de testes das instalações para um futuro Pan Americano em 



2020 relacionado ao Comitê Olímpico Internacional (COI). Espera-se que o torneio tenha uma 

super estrutura com um valor reduzido. 

Sugestão de discussão sobre a data do Nacional de Clubes. 

Links úteis: 

https://www.cbem.org.br 

https://www.pmg2020.rio/?lang=en 

 

3) Projeto Comissão Educacional 

Possibilidade da Melissa Witmer* vir ao Brasil ensinar técnicos e atletas sobre Ultimate 

Frisbee. 

Ideia de dividir em dois cursos de 4 dias ( um curso mais básico e um curso mais avançado, 

sendo 2 dias cada). O curso custaria em torno de R$16.000,00. 

*americana que conhece e estuda muito sobre Ultimate, principalmente na área de 

treinamento. Atual responsável pelo Ultimate Athlete Project e Ulty Results Coaching Academy 

(URCA) e pela conferência anual do URCA. 

Pergunta: Seria viável e bem aproveitada a realização desse curso no Brasil?  

Resposta (JP e Gabriel): não acreditam que tenha público tão interessante em se 

aprofundar nesse conhecimento. 

Dúvidas sobre número de interessados e uma boa data para sua realização. 

Sugestão JP: realizar um formulário para preenchimento da Comunidade Brasileira de 

Ultimate sobre o interesse em uma clínica com certificação de Ultimate. 

Links úteis: 

https://www.ultyresults.com/uap-opening 

https://www.ultyresults.com 

 

Próxima Reunião: 27 de Março. 

 

https://www.cbem.org.br/
https://www.pmg2020.rio/?lang=en
https://www.ultyresults.com/uap-opening

