
16ª REUNIÃO DA ORGANIZAÇÃO ULTIMATE BRASIL 
08/07/2020 

 
Presentes: 
DF: Luciano Santos, Artur Cardelino, Camila Paiva 
MG: Rodrigo Nobis,  
SP: Victor Maielo, 
RS: Santiago Muñoz,Carlos Aguilera 
AM: Gabriel Aguiar 
RJ: João Zambrini 
 
PAUTA: 

1. Apresentação propostas reestruturação e deliberação 
 

1. Apresentação propostas reestruturação 
1.1. Será apresentado o documento com os 7 tópicos propostos 

1.1.1. Cada tópico será debatido e votado na sequencia. 
1.2. Tópico 1 - Alteração de nomes e comissões 

1.2.1. Alteração Com. Org para  Com. Corporativa 
1.3. Sugestäo durante reunião:Criação de uma Comissão especial para fundar a 

OUB e resolver trâmites financeiros/legais. (Advogados e contadores) 
 

1.4. Tópico 2 - Ver itens no arquivo “propostas” e “apresentação OUB 2021” 
1.4.1.  Comissão Corporativa - OK! 

1.4.1.1. Sugestäo: adicionar o manejo dos representantes. 
1.4.2. Comissão de Competições - OK! 

1.4.2.1. Adicionado o “treinamento de mesários” 
1.4.3. Comissão de Comunicações - OK! 
1.4.4. Comissão de Espírito - OK! 

1.4.4.1. Sugestão: Documentar “conversas e debates sobre itens da regra 
ou do EDJ, para ser acessado posteriormente.” 

1.4.5. Comissão de Educação e Pesquisa - OK! 
1.4.5.1. Adicionado: “a capacitação de EFs e realizar seminários, debates 

pelo Brasil” 
1.5. Tópico 3 - Mudanças para Conselho diretor 

1.5.1. Cada Unidade Federal tem direito a 3 votos e é representada por, no 
máximo, 3 representantes; 

1.5.2. As OSCs têm prioridade para ocupar uma (1) dessas 3 vagas, mas caso 
não seja ocupada a vaga é aberta ao público do estado que tenha 
interesse. Os interessados em fazer parte do CD devem apresentar os 
motivos para fazer parte e como pode contribuir para a OUB; (Admissão 
pela Comissão Corporativa) 



1.5.3. Todas as pessoas do CD devem estar, preferencialmente, dentro de no 
mínimo 1 comissão; 

1.5.4. Existe dentro do CD os Ouvintes, sendo o número a ser definido pelo CD 
para que se mantenha a organização das reuniões. 

1.5.5. Mais detalhes no documento “Apresentação OUB 2021” 
1.6. Tópico 4 - Responsáveis pelas comissões 

1.6.1. Cada comissão terá um responsável, denominado Líder 
1.6.1.1. Ele apresenta os projetos da comissão para o CD deliberar.  
1.6.1.2. Responsável por pensar e guiar as metas da comissão.  
1.6.1.3. Gerencia a equipe de voluntários.  
1.6.1.4. Ele permanece na posição por 12 meses, podendo estender 

indefinitivamente. 
1.6.1.5. Caso outra pessoa queira ser o Líder, durante a gestão do outro, 

ou por conflito de interesses. Cabe a Comissão Corporativa 
avaliar o caso. 

1.7. Tópico 5 - Membros dentro da OUB 
1.7.1. O grupo de membros da OUB, que são os Representantes, Líderes, 

Ouvintes e Voluntários, evitam que interesses pessoais sejam 
conflitantes com  interesses coletivos do esporte no Brasil. 

1.7.1.1. As comissões, assim como o CD, tem como principal foco a 
organização do esporte e o seu crescimento nas respectivas 
áreas. 

1.8. Tópico 6 - Papel da OUB, nacional e internacional 
1.8.1.1. Melhorar a imagem para “Plataforma de encontros voltada para 

organização e crescimento  do Ultimate Brasileiro”.  
1.8.1.2.  No âmbito nacional a OUB faz dentro do seu planejamento e 

grupo de trabalho, não dependendo da FPD para suas decisões.  
1.8.1.3. Para os casos internacionais cobrar uma comunicação da FPD, 

abrindo que os estados sejam representados com suas opiniões, 
pensamentos e consiga uma aproximação geral. 

1.9. Tópico 7 - Cumprir prazos, metas, combinados. 
1.9.1.1. Prazos nos dão noção da urgência de cada tarefa, e quais são 

prioridade a cada momento 
1.9.1.2. Cada comissão verificar os objetivos a curto, médio e longo prazo, 

acompanhar a execução das tarefas e coordenar sua equipe.  
1.9.1.3. O próprio gestor da comissão irá fazer o papel de cobrar e 

acompanhar a execução das tarefas, e o CD como um todo faz o 
papel da cobrança de cada ‘gestor’. 

1.9.1.4. Sobre trocar/retirar outros membros que não estão atuando em 
alguma Comissão, também. E então, deixar esses membros 
respectivos “sem comissão” (caso seja só uma) até eles 
decidirem se pretendem continuar participando da OUB ou não. 

 


