
O início de um ciclo vitorioso:
UNIP é Campeã da primeira Olimpíada Universitária.

Nunca se ouviu falar tanto em Olimpí-
adas Universitárias como em 2005. O 

palco escolhido para a estreia do grande 
evento acadêmico esportivo brasileiro foi 
o Estado de Pernambuco, mais precisa-
mente em sua capital, Recife, no período 
de 18 a 26 de junho.

A delegação da Universidade Paulista foi 
aos jogos com 124 pessoas, entre atletas, 
técnicos e dirigentes. Destaque para a co-
bertura jornalística das Organizações Glo-
bo – com a transmissão de todas as finais 
das modalidades de quadra nos canais 
SPORTV – e, principalmente, pela presen-
ça de grandes expoentes do esporte olím-
pico brasileiro.

Com uma campanha irretocável ao longo 
de todas as disputas, o Troféu Eficiência, 
concedido naquele ano pelo então Minis-
tro do Esporte, Agnelo Queiroz, como a 
melhor Universidade do Brasil, coroou os 
emocionantes títulos do basquete mas-
culino (vitória sobre a Faculdade Maurício 
de Nassau-PE, no tempo extra, e grande 
atuação do ala/pivô da UNIP,  Luis Felipe 
Mendes, protagonista de grandes enterra-
das ao longo da partida), do futsal femini-
no (triunfo sobre a Universidade do Con-
testado-SC, com exibição de gala da aluna 
Juliana Delgado, que fez gols antológicos 
contra as catarinenses), do handebol fe-
minino (superando a UNIVERSO-RJ, que 

contava com a base da seleção brasileira 
adulta da época) e o bronze das meninas 
do voleibol feminino nas modalidades de 
quadra. 

Nascia, naquele ano também, a dinastia 
aquática da UNIP no JUBs. As equipes de 
natação masculina e feminina da UNIP sa-
graram-se campeãs com larga vantagem 
de pontos sobre os 2ºs colocados. Inte-
grante da seleção brasileira principal, da 
modalidade, o aluno Nicholas dos Santos 
foi eleito o atleta mais rápido da compe-
tição nas provas de 50 m e 100 m livres, 
com índices que o credenciaram para a 
Universíade daquele ano, que seria reali-
zada na cidade de Izmir, na Turquia, even-
to internacional no qual o Nicholas con-
quistaria também a medalha de bronze.

A UNIP foi ouro também no xadrez, com 
o aluno Giovanni Portilho Vescovi, do cur-

so de direito, mestre internacional e cam-
peão invicto das Olimpíadas Universitárias 
em 2005 – uma das maiores referências da 
modalidade no Brasil. Outro atleta olímpi-
co que brilhou na 1ª edição das Olimpí-
adas Universitárias foi Matheus Inocêncio, 
6º colocado nas Olimpíadas de Sidney e 
campeão dos JUBs nos 110 metros com 
barreiras. 

Ficha Técnica - Classificação Geral 
Local: Recife - Pernambuco
Delegação da UNIP: 124 pessoas

Modalidades de Quadra
Futsal Masc. -- Basquete Masc. 1º
Futsal Fem. 1º Basquete Fem. --
Vôlei Masc. 5º Hand Masc. --
Vôlei Fem. 3º Hand Fem. 1º

Modalidades Individuais
Natação Masc. 1º Judô Masc. 2º
Natação Fem. 1º Judô Fem. 5º
Atletismo Masc. 5º Xadrez Masc. 11º
Atletismo Fem. 9º Xadrez Fem. 3º
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