
Um título memorável. O ano de 2008 
foi marcado por uma grande histó-

ria de superação e comprometimento 
do “exército laranja” nas praças desporti-
vas de Maceió-AL. Com uma delegação 
reduzida, devido à divisão de vagas na 
seletiva estadual, os alunos da UNIP fo-
ram rumo ao Nordeste com a missão de 
manter a hegemonia nacional, tarefa vista 
como “impossível” por muitos. Com a par-
ticipação reduzida das equipes unipianas 
na competição, os principais adversários 
entravam com vantagem expressiva nos 
torneios coletivos e individuais e era dada 
como certa a perda do título de campeão 
desse ano.

Durante o período de 17 a 28 de junho, a 
capital alagoana presenciou uma das mais 
disputadas competições universitárias da 
história brasileira. Ponto a ponto, dia a 
dia, a Faculdade Mauricio de Nassau-PE, 
UNIVERSO-RJ, a arquirrival UniSant´Anna e 
a Universidade Paulista alternavam-se na 
liderança do quadro geral. No atletismo 
masculino, a UNIP ficou com o bronze e 
no feminino, repetiu o resultado do ano 
anterior, 4ª colocação, sendo superada 
pelo título dos pernambucanos. Meda-
lha de ouro e bronze para a UNIP no judô 
masculino e feminino, respectivamente, 
pontuação à frente dos adversários dire-
tos pelo título geral. Destaque para o “gi-
gante” Rafael da Silva, o “Baby”, faixa preta 
na categoria peso pesado.

Baby, que apareceu para o Brasil pela pri-
meira vez representando a UNIP nas Olim-
píadas Universitárias, futuramente con-
quistaria, também, a medalha de bronze 
nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. 

O esquadrão aquático da UNIP ratificou, 
mais uma vez, seu talento nas piscinas e 
ganhou o ouro no quadro geral de me-
dalhas nas provas femininas e masculinas, 
com grande destaque para o aluno Fer-
nando Silva nas competições de veloci-
dade. Com esse excelente resultado nas 
piscinas alagoanas, os adversários, que 
antes não acreditavam na força da UNIP 
na competição, começaram a temer no-
vos resultados positivos e a consequente 
ascensão no quadro geral de medalhas.

A sequência do evento mostrou um gran-
de equilíbrio das modalidades coletivas. 
Destaque para o confronto direto entre 
UNIP e Faculdade Maurício de Nassau-PE 
no voleibol feminino, com vitória das alu-
nas paulistas por 3 sets a 2, em quase duas 
horas e meia de jogo. O aguardado título 
no handebol masculino também foi con-
quistado com muita garra pelos alunos 
da UNIP contra a equipe da UNOPAR-PR, 
após 4 anos de disputas. Eleito melhor 
jogador da competição, Arthur Medeiros, 
da UNIP, foi o símbolo de superação das 
equipes coletivas nos JUBs. O voleibol 
masculino, única modalidade da UNIP 
presente em todas as edições das Olim-
píadas Universitárias Brasileiras, terminou 
na 4ª colocação.

No último dia de jogos, a apreensão era 
grande entre dirigentes das IES. Com a 
confirmação do resultado geral do xadrez, 
medalha de ouro geral no masculino e fe-
minino, a UNIP sagrou-se Tetracampeã das 
Olimpíadas e se consolidou como a maior 
força do esporte nacional universitário. 

Com a conquista do Tetra, nenhuma outra 
IES do Brasil poderia superar a Universida-
de Paulista, tendo em vista que seriam re-
alizadas apenas mais quatro edições.

Com muita garra e talento,
UNIP supera todas as dificuldades
e ergue a taça de Tetracampeã das Olimpíadas Universitárias.

Ficha Técnica - Classificação Geral 
Local: Maceió – Alagoas
Delegação da UNIP: 93 pessoas

Modalidades de Quadra
Futsal Masc. -- Basquete Masc. --
Futsal Fem. -- Basquete Fem. --
Vôlei Masc. 4º Hand Masc. 1º
Vôlei Fem. 1º Hand Fem. --

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