
8ª reunião Organização Ultimate Brasil,  27 de março de 2019 
 
Presentes: 
 
MG: Rodrigo Nobis, Adriano Pereira, Luan Lopes 
DF: Artur Cardelino, Camila Paiva, Luciano Santos 
SP: Victor Maielo, Paolo Chiappin 
RJ: Fredy Osório, João Zambrini, Gabriel Morgado 
 
PAUTA SUGERIDA 
 
1- Propostas de cidades anfiatriãs do Nacional de Clubes (40 min) 
2- Andamento dos projetos de cada comissão (plano estratégico e materiais) (todos 30 min) 
3- Participantes, papeis, representantes, parceiros (Cardelino) 20 min 
 
1-  Propostas de cidades anfiatriãs do Nacional de Clubes 
 

1. Uberlandia proposta Nacional de Clubes de Ultimate 
1.1. Proposta não apresentada segundo “Modelo de proposta de campeonato.xslx” ,          

dentro da pasta “Comissão de Competições”. 
1.2. Vontade de receber o evento no mês de setembro. Tem estrutura de campo boa, 

alojamento no lugar. 
2. “Grupo Brasília - sem nome” 

2.1. Proposta não apresentada segundo “Modelo de proposta de campeonato.xslx” ,          
dentro da pasta “Comissão de Competições”. 

2.2. Vontade de receber o evento, organizado por um mix de pessoas do Strix+TUC. 
2.3. Campo do Country Club, onde é realizado o TUC. 

3. UP! + Parceiros 
3.1. Proposta não completa, mas está no “Modelo de proposta de campeonato.xslx” 
3.2. R$50 reais por equipe e R$100  por jogador. 100 jogadores pagariam todo os 

custos do evento e sobraria para a OUB e equipes parceiras. 
 
Os grupos organizadores acima, 1, 2 e 3, terão até o dia 10 de abril para 
detalhar suas propostas no arquivo “Modelo de proposta de campeonato, 
arquivo excel”. Assim, cada capitão de equipe do Brasil, terá 1(um) voto para 
escolher uma das propostas apresentadas. 
 

2- Andamento dos projetos de cada comissão 
 

1. Comissão de Comunicações 
1.1. Desenvolver as ações para os eventos que a OUB considera com impacto 

nacional. 



1.2. Voltamos a frisar que o papel é divulgar e criar material sobre assuntos da OUB, 
internos, mas também auxiliando eventos nacionais. 

1.3. Está seguindo seu planejamento estratégico, com um atraso nos conteúdos, 
devido à mudança da cidade sede para o NCU e foco no site “irmão” 
ultimatebrasil.com.br 

2. Comissão Educacional 
2.1. Apresentou o desenvolvimento de um “curso/apostila” para professores, 

visando a implementação do esporte em escolas. 
2.2. O formato escolhido é à distância, para ter alcance nacional. 

3. Comissão de Espírito 
3.1. Continua na meta de ter um documento em portugues(br) no site da WFDF, 

sobre as regras do ultimate grama. 
3.2. Criação de cursos/workshops para melhor entendimento sobre espírito de forma 

mais homogênea possível pelo Brasil. 
4. Comissão de Competições 

4.1. Melhoraram a comunicação entre os representantes e planejam trazer 
resultados das conversas na grande reunião de abril. 

5. Comissão Organizacional 
5.1. A visão da comissão é sermos uma associação de “grupos”. Menor número de 

pessoas para discussão, a fim de evitar um grande número de pessoas na OUB. 
5.1.1. A ideia é incentivar e fomentar a organização local (estado) da 

modalidade. 
5.1.2. Assim para os anos seguintes entidades estaduais seriam as vozes 

e tomariam as decicäoes para o Brasil. 
5.2. Uma federação, associação, entidade de um estado seria um caminho para 

organizar os esportes dentro do espaço estadual/regional. 
 

3- Participantes, papeis, representantes, parceiros 
 

1. A OUB é aberta a qualquer pessoa, seja ela praticante de ultimate ou não. 
2. Queremos fazer um atualização do que a OUB já fez, discutiu para os novos membros 

que querem ser um colaborador. 
3. O papel das pessoas que estão participando ativamente, é avançar com os objetivos da 

OUB, traçados e decididos para o ano atual. 
3.1. Fortalecer as unidades, as comissões para que as pessoas depositem energia e 

empenho em conquistar pelas comissões os objetivos gerais. 
4. A OUB é para ser vista como facilitadora, auxiliadora, apoio para equipes, organizações 

de eventos. 
4.1. Local onde pessoas possam discutir, aprender, se atualizar sobre o esporte em 

todas as facetas. 


