
Após a conquista nacional em 2005, 
o principal objetivo foi manter-se no 

topo na temporada 2006, pois as princi-
pais IES do Brasil passaram a investir mais 
no esporte universitário e, consequen-
temente, na qualidade de seus atletas e 
profissionais das comissões técnicas. Com 
uma grande campanha realizada na sele-
tiva estadual daquele ano, a Universidade 
Paulista embarcou para a capital federal 
com cinco modalidades de quadra, além 
dos atletas nas modalidades individuais. O 
espírito de confiança e otimismo deram o 
tom da delegação em todo o período de 
competições, que ocorreram entre os dias 
22 e 30 de julho.

Com partidas eletrizantes, a UNIP conse-
guiu, mais uma vez, chegar a três finais 
de modalidades coletivas – com as equi-
pes de futsal feminino, handebol femini-
no e voleibol masculino – e conquistar 
também dois importantes bronzes: com 
o futsal masculino e com as meninas do 
voleibol. Nas modalidades individuais, bri-
lharam nossos judocas: prata no masculi-
no e bronze no feminino no quadro geral 
de medalhas, com destaque para o atleta 
faixa preta na categoria leve, Adriano Ri-
cardo dos Santos. No atletismo, os alunos 
da UNIP terminaram a competição com a 
prata no masculino e a quarta colocação 
no feminino, com a revelação de um novo 
talento para as pistas: Franciela Krasucki, 
de apenas 18 anos de idade, vencendo a 
prova dos 100 m rasos.

A grande conquista de 2006 ficou por 
conta das equipes de natação masculina e 
feminina da Universidade, que, repetindo 
o grande sucesso de Recife-PE, ganharam 
o maior número de medalhas de toda a 
competição. Com a entrada do experien-
te e renomado técnico da seleção brasi-
leira de natação, Alberto Pinto da Silva, o 
“Albertinho” – treinador do até então des-
conhecido atleta César Cielo –, as equipes 
não deram chances aos adversários e do-
minaram, pelo segundo ano consecutivo, 
as piscinas do complexo esportivo Mané 
Garrincha. Mais uma vez, o grande nome 
da equipe foi Nicholas dos Santos, que 
cravou novos recordes nas provas de ve-
locidade. No encerramento dos jogos, a 
UNIP foi premiada com o troféu de bicam-
peã geral da competição, seguida pela 
Universidade Pioneira do Distrito Federal 
– UPIS e pela UNIVERSO-RJ.

A capital federal reverencia a
supremacia esportiva universitária:
UNIP é Bicampeã das Olimpíadas Universitárias.

Ficha Técnica - Classificação Geral 
Local: Brasília - Distrito Federal
Delegação da UNIP: 127 pessoas                   

Modalidades de Quadra
Futsal Masc. 3º Basquete Masc. --
Futsal Fem. 2º Basquete Fem. --
Vôlei Masc. 2º Hand Masc. --
Vôlei Fem. 3º Hand Fem. 2º

Modalidades Individuais
Natação Masc. 1º Judô Masc. 2º
Natação Fem. 1º Judô Fem. 3º
Atletismo Masc. 2º Xadrez Masc. 5º
Atletismo Fem. 4º Xadrez Fem. 12º
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