
14ª REUNIÃO DA ORGANIZAÇÃO ULTIMATE BRASIL 
16/03/2020 

 
Presentes: 
DF: Luciano Santos, Artur Cardelino, 
MG: Rodrigo Nobis, 
SP: Paolo Chiappin, Victor Maielo, 
RS: Santiago Muñoz, 
RJ: Joao Zambrini, 
 
PAUTA: 

1. Coronavirus e torneios: recomendações e comunicado da OUB? 
2. Com. Organizacional: federação+confederação 
3. Com. Competições: 
4. Com. Espírito:  
5. Novos membros 

 
1. Coronavírus, torneios, papel da OUB 

1.1. O que devemos fazer como pessoas envolvida na modalidade em diferentes 
níveis, estados, compromissos? 

1.1.1. Ler as recomendações, não ir contra os especialistas e esperar 
pronunciamentos dos estados, governos sobre torneios grandes e os 
internacionais, que representam viagens. 

1.1.2. A OUB não realiza eventos e também não “manda” sobre nenhuma 
instituição. Mas ela retira o apoio se as instituições tomam decisões 
incertas/duvidosas. 

1.1.3. Cada organização de eventos deve analisar em relação às decisões de 
seus estados e medidas brasileiras. 

1.2. A OUB fará o que para auxiliar na prevenção da doença e disseminação do 
COVID-19? 

1.2.1. Publicar alguns conteúdos relacionados ao tema, e recomendar aos 
times, capitães analisem os riscos dentro das equipes e seus estados. 

1.2.2. Compartilhar materiais entre as equipes de sites, fontes confiáveis. Os 
“responsáveis, líderes dos estados, pesquisarem e educarem os 
participantes.” Rodrigo e Paolo querem fazer essa compilação. 

1.3. Recomendações para os torneios, datas, etc. 
1.3.1. PINDORAMA, UNITY, CBBU, PAN, etc 

1.3.1.1. “Os presentes, entendem que existe uma dificuldade em marcar 
datas ou confirmar a execução de um evento devido a Pandemia. 
Será necessária uma reunião entre os membros OUB, 
organizadores de eventos do Brasil, e outros, para ser planejado 
o calendário de 2020.” 



1.3.1.2. Caberá aos participantes da Com. de Competições e juntar as 
associações, federações, organizadores dos eventos e fazerem 
um novo calendário colaborativo para as equipes mistas em 2020. 
 

2. Com. Organizacional 
2.1. O DF irá formar uma Federação de Disco do Distrito Federal, FDDF, no primeiro 

semestre de 2020, buscando estar fundada até abril. 
2.2. Estamos tentando coletar e compilar documentos na pasta da OUB, para ajudar 

times/estados e compreender melhor o cenário burocrático de formação de 
OSCs. 

2.3. Uma Confederação Brasileira de Ultimate será formada por 3 federações 
estaduais. 

2.3.1.1. Esse será um processo ainda lento e demorado. 
2.3.1.2. Visto que as federações tomam tempo, precisam ser verificadas 

se estão funcionais, seguem o estatuto, como anda a legitimidade 
das mesmas. 

2.3.1.3. Seremos capaz de amadurecer as federações e formar um grupo 
coeso daqui a 2 anos para os projetos maiores do país? 

2.4. Acreditamos que o foco seja dar mais força aos estados, pois será mais 
fácil de fortalecer e aumentar o número de praticantes nacionalmente. 

2.4.1. Auxiliar e dar suporte para os times e capitães. 
2.4.2. Associações podem contribuir mais com a  comunidade, conseguindo 

campo, auxílios de transporte, abrir escolinhas, etc. 
2.5. A Comissão acredita que deve ser dado mais ênfase dentro das comissões da 

OUB. 
2.5.1. Eleger um representante ou líder que possa coordenar os voluntários, 

falar como o responsável principal. 
2.5.2. Contribui para o desenvolvimento de metas e alcançar resultados. 
2.5.3. Conseguir que a autonomia das comissões estejam mais fortes e elas 

alcancem seus planos, que no médio prazo deem força para o Ultimate 
Brasileiro. 

2.5.4. Cobrar de alguma forma, que a comissão se reúna e apresente que esta 
seguindo seus planos. 

2.5.4.1. Caso contrário auto-avaliar como melhorar o cenário ou dar 
ênfase em algo mais realizável. 
 

3. Com. Competições 
 
 

4. Com. Espirito  
4.1. Comentário sobre uma nova meta ser ter o teste avançado da WFDF em 

Português. 



4.1.1. Pois o trabalho anterior era traduzir documentos que ajudassem a 
compreender o que é SOTG. 
 

5. Novos Membros 
5.1. Novas pessoas de estados foram adicionadas ao grupo geral da OUB. 

5.1.1. Com o propósito de melhorar a comunicação, dar suporte no que for 
necessário e cabível. 

5.1.2. Será necessário reavaliar como é a admissão de pessoas, instituições, 
quem participa, quem vota, quem pode fazer 

5.1.3. Estamos tentando avaliar como e qual o papel de cada pessoa dentro da 
OUB, visto que somos um grupo de pessoas de tantos estados, tantos 
interesses, movidos por objetivos comuns mas diferentes realidades. 

5.2. O papel principal é conseguir voluntários para colaborar dentro das comissões e 
seus planos. 

5.2.1. Esses seriam apresentados a OUB e estariam sendo coordenados por 
um líder dentro de cada comissão. 
 


