
Os pedidos foram muitos por todo o 
Brasil. Blumenau-SC, novamente, foi 

eleita a capital do esporte universitário 
nacional de 2010, no período de 5 a 14 
de novembro. Com um povo hospitaleiro 
e com grande qualidade no desenvolvi-
mento dos serviços, a cidade ofereceu es-
trutura de ponta para todas as modalida-
des participantes e fez uma grande festa 
para os atletas catarinenses que estavam 
com a maior delegação já vista em jogos 
universitários. A euforia era grande por 
bons resultados com as equipes da casa e 
as modalidades coletivas eram as grandes 
esperanças de medalha para o Estado.

Novamente, UNIP e Faculdade Maurício 
de Nassau-PE protagonizaram a luta pelo 
título geral dos jogos, seguidas de perto 
por cariocas e catarinenses. 

Tradicionalmente, a equipe de xadrez da 
Universidade Paulista sempre apresentou, 
em todas as edições dos jogos olímpicos, 
uma regularidade nos resultados. Com o 
retorno do grande mestre internacional 
para a equipe laranja, Giovanni Vescovi, 
a UNIP voltou a conquistar a medalha de 
ouro na competição individual e o aluno 
garantiu o bicampeonato dos jogos. No 
feminino, Janine Martinez e Viviane Hein-
richs, em grande performance coletiva, 
garantiram a medalha de ouro no femi-
nino. No atletismo masculino e feminino, 

a UNIP garantiu a 4ª colocação geral em 
ambos e somou importantes medalhas 
para a sequência da competição. 

Em consequência do processo de escolha 
dos atletas que representaram o Estado 
de São Paulo nas Olimpíadas Universitá-
rias em 2010, as equipes de natação mas-
culina e feminina puderam contar somen-
te com 4 atletas em cada time. O principal 
adversário da UNIP era a UNIVERSO-RJ. 
E o que se viu na excelente piscina da 
FURB-SC foi uma guerra travada medalha 
a medalha a cada prova contra a equipe 
carioca. Para as meninas, a medalha de 
prata conquistada no limite emocional e 
físico teve gosto dourado. No masculino, a 
força e a dedicação dos alunos foram im-
pecáveis e o título geral foi conquistado 
com muita vibração e garra diante de uma 
arquibancada perplexa com os resultados 
finais das provas de revezamento, que de-
ram medalha de ouro para nossos quatro 
heróis.

Reeditando a final de 2008, UNIP e Fa-
culdade Maurício de Nassau-PE fizeram 
a final do voleibol feminino. Diferente do 
passado, a equipe da Universidade Pau-
lista não ofereceu chance alguma de re-
ação para as pernambucanas e fechou o 
jogo em 3 x 0, com pouco mais de uma 
hora e meia de partida. O grande nome 
da campanha vitoriosa e invicta da UNIP 

foi o da atacante Dayse Cristine. Com esse 
resultado, a equipe de voleibol feminino 
tornava-se bicampeã dos jogos. A equi-
pe de handebol masculino conquistou a 
medalha de bronze ao bater a UCB-RJ e o 
futsal feminino finalizou sua participação 
na 4ª colocação.

Em duelo de titãs, UNIP supera
pernambucanos e conquista o Hexacampeonato.

Ficha Técnica - Classificação Geral 
Local: Blumenau – Santa Catarina
Delegação da UNIP: 97 pessoas

Modalidades de Quadra
Futsal Masc. -- Basquete Masc. --
Futsal Fem. 4º Basquete Fem. --
Vôlei Masc. 5º Hand Masc. 3º
Vôlei Fem. 1º Hand Fem. --

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