
A 8ª e última edição das Olimpíadas 
Universitárias Brasileiras, realizada na 

cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período 
de 17 a 28 de outubro, foi a melhor edição 
de todos os jogos já realizados pelo Co-
mitê Olímpico Brasileiro – COB. E a última 
edição também teve novos recordes na 
competição.

A conquista de 50 medalhas de ouro da 
UNIP em toda a competição escreveu na 
história dos jogos uma supremacia abso-
luta. Nunca houve, em todas as edições 
dos jogos, a conquista desse número ex-
pressivo de medalhas.

Além da nova marca no quadro de me-
dalhas, a Universidade Paulista também 
conquistou o ouro no basquete feminino, 
a única modalidade que ainda não havia 
vencido nas últimas edições das Olimpía-
das. Com uma verdadeira seleção de es-
trelas do basquete, as paulistas venceram 
as sul-mato-grossenses da Universidade 
Católica Dom Bosco (UCDB), pelo placar 
de 64 a 40. O destaque do torneio foi a 
pivô da UNIP, Nádia Colhado, que fez 16 
pontos na final. Nádia participou dos Jo-
gos Olímpicos de Londres em 2012 com a 
seleção brasileira.

O voleibol masculino também foi ouro na 
primeira divisão dos jogos, vencendo por 
3 sets a zero, a equipe da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte (UFRN), com 
parciais de 25 x 19, 25 x 15 e 35 x 33.

Outro resultado expressivo foi a terceira 
final seguida das meninas do voleibol nas 

Olimpíadas Universitárias. Em 2012, a mo-
dalidade conquistou a prata e somou, ao 
longo de 8 anos de participação, 6 pódios: 
3 títulos conquistados, uma medalha de 
prata e duas terceiras colocações (bron-
ze) - única Universidade com esse total de 
medalhas na competição.

O futsal feminino também fez grande 
campanha na competição conquistan-
do a medalha de prata. Outra medalha 
importante foi a do handebol masculino, 
modalidade presente em quase todas as 
competições nacionais. Em 2012, os alu-
nos da UNIP ficaram com o bronze con-
quistado diante da equipe da UNIVERSO-
-RJ, pelo placar de 30 x 18.

Show de conquistas douradas também 
nas modalidades individuais.

As equipes de natação masculina e femini-
na consagraram-se campeãs das Olimpía-
das com mais um título geral e com recor-
de absoluto de medalhas – 36 medalhas 
de ouro – ao total, foram conquistadas 62 
medalhas, um recorde absoluto em dois 
ciclos olímpicos de glórias para a moda-
lidade da UNIP mais vitoriosa do esporte 
nacional, comandada pelo técnico Carlos 
Matheus e o competente diretor “prata 
da casa”, Higor Agostini. Em 2012, o aluno 
Henrique Martins novamente brilhou nas 
Olimpíadas Universitárias, conquistando 
o ouro em todas as provas disputadas e 
sendo eleito, pelo Comitê Olímpico Brasi-
leiro, o melhor atleta universitário do Brasil 
no ano.

As equipes feminina e masculina de judô 
da Universidade Paulista conquistaram 
a medalha de ouro na classificação geral 
do torneio. A delegação da UNIP, compos-
ta por 10 judocas (6 no feminino e 4 no 
masculino), dominou a maioria  das dis-
putas por categoria (peso) e foi absoluta 
na disputa por equipes no último dia de 
competição. Aline Puglia e Charles Chiba-
na foram os grandes nomes do evento.

Fechando o ciclo de medalhas, destaque 
para a conquista do bronze, no xadrez, 
pelo aluno Simon Alejandro, da UNIP.

Em mais uma edição das Olimpíadas Uni-
versitárias, a UNIP mostrou sua tradição de 
estar no pódio entre as melhores do País 
na modalidade. 

Absoluta em dois ciclos
olímpicos, UNIP consagra-se
Octacampeã das Olimpíadas Universitárias e
conquista a hegemonia no esporte universitário brasileiro.

Ficha Técnica - Classificação Geral 
Local: Foz do Iguaçu – Paraná
Delegação da UNIP: 113 pessoas 

Modalidades de Quadra
Futsal Masc. -- Basquete Masc. --
Futsal Fem. 2º Basquete Fem. 1º
Vôlei Masc. 1º Hand Masc. 3º
Vôlei Fem. 2º Hand Fem. --

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

Foz do Iguaçu - Paraná

2012


