
O Estado de São Paulo foi agraciado 
com a escolha da cidade de Cam-

pinas para a realização da 7ª edição das 
Olimpíadas Universitárias Brasileiras – JUBs 
2011, no período de 3 a 14 de novembro. 
Em casa, a Universidade Paulista conse-
guiu se impor durante toda a competição 
e somou 49 medalhas de ouro no quadro 
geral. Para se ter ideia de tamanha sobe-
rania, a segunda colocada, a UNIVERSO-RJ, 
obteve 12 medalhas de ouro. 

A equipe de natação, mais uma vez, foi 
fatal contra seus adversários. Subiu ao 
pódio em 30 oportunidades e não ofere-
ceu chances para seus adversários, que 
viam nos atletas paulistas uma suprema-
cia conquistada ao longo de todos esses 
anos de investimento na modalidade. O 
trabalho de base que é desenvolvido pela 
UNIP junto aos seus alunos é referência 
em todo o continente sulamericano, que 
busca sempre um processo de renovação 
com jovens talentos da natação brasileira 
e atletas olímpicos consagrados. O aluno 
da UNIP, Henrique Martins, natural da ci-
dade de Campinas, despontava na equipe 
da UNIP e ganhava também o mundo em 
competições internacionais, juntamente 
com o experiente “Mister JUBs”, o atleta Re-
nato Barufi, maior medalhista da história 
dos jogos.

O judô também foi destaque no even-
to nacional com a consagrada aluna de 
educação física, Edinanci Silva, bicampeã 

pan-americana e participante de 4 Jogos 
Olímpicos. “Edi”, como é carinhosamen-
te tratada pelos judocas brasileiros, foi o 
centro das atenções nos tatames. Além 
de diversos autógrafos, fotos com fãs e 
entrevistas para diversas emissoras de tv e 
rádio, ela faturou as medalhas de ouro na 
categoria pesado e absoluto. Na somatória 
geral de medalhas na modalidade, ouro 
para a equipe feminina e prata para o time 
masculino.

Na modalidade mais disputada das Olim-
píadas Universitárias Brasileiras (com o 
maior número de atletas e Instituições ins-
critas), a equipe feminina de atletismo da 
UNIP (representada por somente 7 alunas) 
fez uma campanha inédita na competição. 
Conquistou a medalha de prata, ficando 
apenas a 4 pontos da vencedora, UCB-RJ.

No xadrez, dobradinha da UNIP na catego-
ria feminina. A campineira Janine Martinez 
conquistou a segunda medalha de ouro 
em sua terceira Olimpíada Universitária. A 
medalha de prata ficou com Vivian Heinri-
chs, também da UNIP. O torneio foi dispu-
tado no sistema suíço, com duas horas de 
jogo para cada enxadrista. Na somatória 
dos pontos, 1º lugar para a equipe da UNIP 
no quadro geral.

Repetindo a campanha de 2011, as meni-
nas do vôlei conquistaram o tricampeona-
to das Olimpíadas Universitárias. Em uma 
partida épica, a equipe feminina da Uni-
versidade Paulista conquistou, de virada, 
o título da Divisão Especial sobre a UNO-
CHAPECÓ (SC), por 3 sets a 2. 

Uma final inesquecível!

Com campanha semelhante, o handebol 
masculino conquistou, de forma invicta, 
a medalha de ouro contra a equipe da 
AESO-PE, pelo placar de 34 x 22. A equi-
pe teve como destaque o aluno Gulherme 
Rosa, que viria a ser eleito o melhor atleta 
dos jogos na edição do ano seguinte. 

No interior paulista, UNIP é
soberana em todas as disputas
e conquista o Heptacampeonato.

Ficha Técnica - Classificação Geral 
Local: Campinas – São Paulo
Delegação da UNIP: 83 pessoas

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

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