
13ª Reunião da OUB, 29 de Janeiro de 2020 
 
Presentes: 
DF: Artur Cardelino, Luciano Santos 
RJ: Fredy Osório, João Zambrini 
SP: Paolo Chiappin, Victor Maielo 
MG: Rodrigo Nobis, Luan Lopes 
 
Pauta da Reunião: 

1. Comissão de Competições; Competições nacionais 2020 e 2021 
2. Comissão Organizacional; Cronograma do Estatuto e reuniões 
3. Outros assuntos abertos 

a. Oficinas e workshops educativos OUB 
b. Insatisfação com atual cenário Brasileiro, representação na WFDF 

 
 

1. Comissão de Competições: 
1.1. Após conversa entre os membros da comissão e outros organizadores de           

eventos esportivos, chegada a conclusão sobre a proposta de consultar os           
Estados para decidir a data do Pindorama. 

1.1.1. Por maioria simples, a data de 1 a 3 de Maio foi eleita para ser a data do                  
Pindorama 2020, novamente em Uberlândia, conforme votação anterior. 

1.1.2. Melhorias serão acompanhadas com participantes da OUB junto com o          
Ventopanas (grupo organizador) a fim de se ter um torneio melhor que do             
ano passado. 

1.2. A comissão está trabalhando para estabelecer um processo seletivo de          
“proposta de cidade Sede” para os futuros anos. 

1.2.1. Foi tomada a decisão de que o torneio nacional de clubes (até então de              
nome Pindorama) será , a partir de 2021, sempre em junho, durante o             
feriado de Corphus christi. 

1.2.2. Existirá um processo de proposta para sediar o torneio. 
1.2.2.1. O prazo limite de candidatura para sediar o torneio é de 1 ano de              

antecedência. Ao final do mês de Junho de 2020, aqueles que           
desejarem sediar o evento em 2021, devem participar do         
processo e enviar para o email da OUB. 

1.2.2.2. Modelo de apresentação para candidatura está parcialmente feito.        
Ainda estão sendo trabalhados maiores detalhes. 

1.3. Cabe à Comissão de Competições escrever relatórios, acompanhar e cobrar dos           
organizadores do Pindorama 2020, grupo Ventopanas. 

1.3.1. Cronograma do torneio, contas, detalhes para garantir um alto padrão de            
Organização e cumprir os requisitos da WFDF. 



1.3.2. Arquivos serão salvos no drive da OUB para que seja possível           
acompanhar e ajudar da melhor forma possível. 
 
 

2. Comissão Organizacional 
2.1. Concorda e reforça a participação da Comissão de Competições junto com os            

organizadores do evento competitivo. 
2.1.1. Melhorando a comunicação OUB e Organizadores. 
2.1.2. Garantindo o padrão do tempo dos jogos, intervalos, segurança pros          

jogadores, e outros critérios que a OUB julga primordial em eventos           
competitivos nacionais. 

2.2. No momento, a comissão possui um estatuto em construção com boa           
quantidade de artigos que contemplem o papel da OUB. 

2.2.1. Reuniões pontuais e focadas em finalizar o estatuto serão marcadas a           
partir do segundo semestre de 2020. 

2.2.2. Os assuntos serão todos com enfoque de finalizar um bom estatuto e que             
satisfaça os estados para iniciar o processo de fundação da organização. 

2.2.3. Qualquer pessoa poderá participar de tais reuniões. Recomenda-se a         
participação de pessoas que conheçam estatutos, legislação e mais. 

2.3. Pede que os membros da OUB escrevam, debatam quais são os outros papéis             
de cada comissão, aumentando as responsabilidades e autonomia de cada          
comissão para completar o estatuto. 

2.4. Está acompanhando o processo da criação de outra duas associações          
estaduais: Minas Gerais e Distrito Federal. 

2.4.1. Com essas novas duas associações, o planejamento da OUB de          
organizar e democratizar os estados está conforme programado. 

2.4.2. A OUB continua trabalhando a comunicação entre estados e times para           
melhorar o atual cenário brasileiro. 

2.4.3. A partir do segundo semestre, então, dá-se início a ação de construir            
uma representação nacional democrática e integrativa. 
 

3. Trabalho da OUB durante o Pindorama e futuras edições. 
3.1. Foi aberta uma conversa sobre quais atividades a OUB deveria conduzir durante            

o evento para trabalhar os objetivos de aumentar o número de praticantes e             
capacitar pessoas no ensino do Ultimate. 

3.1.1. Assim que existir o cronograma completo do torneio, a OUB deverá           
apresentar propostas de oficinas, workshops, rodas de conversa e outras          
dinâmicas que possam trabalhar sobre os objetivos da organização. 

3.1.2. Fica aberto que terceiros podem apresentar propostas. 
3.1.2.1. Estes podem trabalhar juntamente com a OUB para suas         

dinâmicas. 
3.1.2.2. Fica a cargo das Comissões, principalmente de Competições, de         

aprovar as dinâmicas selecionadas. 



3.2. Caso existam outros interessados em fazer dinâmicas durante o evento, e que,            
estas não sejam junto com a OUB e a Organização do Evento, será possível              
encaixar durante a programação do torneio. 

3.2.1.1. Será de total responsabilidade e riscos do próprio interessado.  
3.2.1.2. Não será contemplado no cronograma “oficial”, como algo        

obrigátorio, por exemplo. 
3.2.1.3. Maiores conversas virão nos próximos meses e reuniões. 

 
4. Conversa sobre representação do Brasil, gestão, comunicação e papel na WFDF. 

4.1. Após a pauta da OUB, o momento para assuntos abertos foi utilizado para             
conversar sobre a falta de comunicação e transparência da FPD, atual           
representante do Brasil para a WFDF. 

4.1.1. Os presentes reclamam que a Federação Paulista não se preocupa em           
conversar com os outros estados e não mostra interesse em participar do            
movimento nacional. 

4.1.2. Tem se observado problemas dentro do SP. Depoimentos mostram que          
há divergencia sobre a FPD. Times com visões opostas, vontades          
diferentes para a FPD, porém ninguem sabe o q acontece por dentro.  

4.1.3. Existe um conflito de interesses sobre o “Torneio Nacional”, planos          
nacionais, visto que ela é uma instituição estadual. Porém, como é a            
representação do Brasil perante a WFDF, é seu papel trabalhar o melhor            
cenário nacional, ou pelo menos deveria ser. 

4.2. Outro fato que os envolvidos gostariam é que existe maior transparência sobre            
as votações, eleições e quem são os associados. 

4.2.1. Não há informações suficientes sobre quem está fazendo os planos da           
FPD e também os planos que ela considera como nacionais, tais como o             
calendário de 2020, assim como as eleições e as assembléias gerais. 

4.2.2. Os outros estados e times fora de SP podem cobrar da FPD que ela              
responda melhor aos pedidos e demandas? Quão abertos essa         
federação se mostra para trabalhar com o resto do brasil? 
 

5. Comissão de comunicação irá trabalhar para atualizar dos ultimos avisos 
5.1. Sobre o Calendário colaborativo da OUB 
5.2. Melhorar o site parrceiro ultimatebrasil.com.br 
5.3. Reforçar os torneios que estão trabalhando conjuntamene para alcançarmos         

uma melhor agenda para as equipes brasileiras. 
 
 
PS: Depoimento de um colaborador: “Quero deixar claro que o desejo expresso de querer              
acelerar um novo de representação perante a WFDF mostra para mim que há pessoas mais               
preocupadas com os torneios que vão participar do que com questões de ordem maior. Estou               
de acordo com alguns membros que entendem que é melhor e necessário ir devagar e de                
forma correta do que partir para um novo enfrentamento. Muito mais relevante pensar em tudo               



o que podemos fazer de diferente do que correr com um processo só porque x torneio vale                 
vaga para torneios internacionais.” 


