
Blumenau - Santa Catarina

A edição das Olimpíadas Universitárias 
de 2007 foi marcada pela excelência 

em sua organização operacional e técni-
ca. Realizada na cidade de Blumenau/SC, 
no período de 9 a 17 de julho, a grande 
arena montada na Vila Germânica, local 
onde também é realizada a Oktoberfest, 
possibilitou um grande congraçamento 
entre todos os participantes, com quadras 
poliesportivas, área de tatames para as 
disputas de judô e toda infraestrutura de 
alimentação para os atletas. A relevante 
contribuição dos catarinenses para a reali-
zação do evento culminou com o número 
expressivo de participantes na competi-
ção: mais de 200 IES inscritas.

As equipes de natação da UNIP, mesmo 
competindo dentro do complexo aquá-
tico da UNISUL-SC, superaram a equipe 
catarinense e demais adversárias, como 
a UNIVERSO-RJ, e, mais uma vez, subiram 
ao lugar mais alto do pódio. Os alunos da 
UNIP destacaram-se tanto nas provas de 
velocidade como nas disputas de fundo, 
que tiveram grande cobertura da impren-
sa local e das Organizações Globo.

Nos tatames, uma verdadeira guerra foi 
travada entre UNIP e UNOESC, no judô. 
Melhor para os alunos paulistas, que saí-
ram vitoriosos na contagem geral apenas 
por um ponto de diferença contra a rival 
sulista. Os duelos de tabuleiro também 
foram extremamente disputados em 

Blumenau. A enxadrista da UNIP, Tatiane 
Cristina Coelho, foi a grande vitoriosa en-
tre as 50 melhores participantes do Bra-
sil conquistando a medalha de ouro das 
Olimpíadas Universitárias. Mantendo a re-
gularidade dos anos anteriores, as equipes 
masculina e feminina de atletismo da Uni-
versidade terminaram na honrosa quarta 
colocação geral, com destaque para os 
atletas de meio fundo integrantes da se-
leção olímpica brasileira.

Nas modalidades de quadra, prevaleceu, 
mais uma vez, a soberania das equipes 
da UNIP. A de basquete masculino con-
sagrou-se como a primeira bicampeã da 
modalidade dos jogos ao bater a equipe 
da UCB-RJ. O grande nome da conquista 
foi o talentoso Gustavo Lima, armador da 
equipe. Também finalistas do torneio, as 
equipes de futsal feminino e voleibol mas-
culino conquistaram a medalha de prata 
em Santa Catarina.

Após essa terceira conquista, a UNIP virou 
referência e o departamento de esportes 
foi procurado por várias atléticas para tro-
carem ideias sobre o modelo de gestão 
adotado.

Em Blumenau, UNIP
sagra-se Tricampeã e vira
referência de trabalho no esporte universitário nacional.

Ficha Técnica - Classificação Geral 
Local: Blumenau - Santa Catarina
Delegação da UNIP: 109 pessoas                  

Modalidades de Quadra
Futsal Masc. 6º Basquete Masc. 1º
Futsal Fem. 2º Basquete Fem. --
Vôlei Masc. 2º Hand Masc. 6º
Vôlei Fem. -- Hand Fem. --

Modalidades Individuais
Natação Masc. 1º Judô Masc. 1º
Natação Fem. 1º Judô Fem. 1º
Atletismo Masc. 4º Xadrez Masc. 7º
Atletismo Fem. 4º Xadrez Fem. 2º
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