
A inclusão do Esporte Paralímpico no Programa 

Olimpíadas da UNICAMP 

 

No dia 04 de dezembro de 2016 aconteceu nas dependências da Faculdade de Educação 

Física da UNICAMP as finais dos jogos das Olimpíadas da Unicamp.  

Neste ano a inclusão do esporte paralímpico no programa esportivo foi a sensação do 

evento. A modalidade paralímpica inclusa foi a Esgrima em Cadeira de Rodas. 

Participaram do evento atletas da esgrima convencional, paralímpica, alunos do programa 

de pós e da graduação e alunos intercambistas. 

As regras, pré-estabelecidas pela International Wheelchair & Amputee Sports (IWAS) e 

Federation Internationale D’Escrime (FIE), foram adaptadas a fim de que pessoas com e 

sem deficiência pudessem praticar a modalidade esgrima em cadeira de rodas juntas. 

A competição de esgrima contou com a participação de 9 atletas. Sendo estes: Lucas 

Lazarini (aluno de graduação do Instituto de Artes - IA/UNICAMP), Isabela Marchiori 

(aluna de graduação da Faculdade de Engenharia Civil – FEC/UNICAMP), Leo Sicsic 

(aluno intercambista de origem francesa da Faculdade de Engenharia Mecânica – 

FEM/UNICAMP), Renan Shroter (aluno de graduação da Faculdade de Educação Física 

- FEF/UNICAMP), Maicon Pereira (aluno do programa de pós graduação da Faculdade 

de Educação física - FEF/UNICAMP), Harian Braga (aluno do programa de pós 

graduação da Faculdade de Educação física - FEF/UNICAMP), Maicon Martins (atleta 

profissional de esgrima em cadeira de rodas da Associação de Esportes Adaptados de 

Campinas – ADEACAMP-SP), Edgard Rassan (atleta profissional de esgrima em cadeira 

de rodas da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná -PR) e Leandro Seini (atleta de 

esgrima convencional). 

O projeto de extensão de esgrima convencional e em cadeira de rodas é coordenado pelos 

professores doutores José Júlio Gavião de Almeida, Edison Duarte e Maria Luiza Tanure 

Alves.  

Agradecimentos: Ao Laboratório de Atividade Motora Adaptada (LAMA), Laboratório 

da Faculdade de Educação Física (LabFEF), CODESP e aos professores incentivadores 

prof. Dr. João Paulo Borin e prof. Dr. Marco Uchida. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjv7Irgyt7QAhXEfpAKHR1UCB8QFgg7MAg&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FIWASFed%2F&usg=AFQjCNEe7sw7fO3xOQsKwe7BUnb5HL8_mw&sig2=9XyeVpDcI1UtCtPRbydlZQ


 Lucas Lazarini – Atleta de esgrima convencional. 

 Isabela Marchiori – Atleta de esgrima 

convencional. 

 Léo Sicsic – Atleta de esgrima convencional e 

Organizador. 

 Renan Schroter – Atleta de esgrima 

convencional e organizador. 



 Maicon Pereira – Atleta de esgrima 

convencional e organizador. 

 Harian Braga – Atleta de esgrima convencional 

e organizador. 

   Maicon Martins – Atleta de esgrima em cadeira 

de rodas. 

 

 Edgard Rassan – Atleta de esgrima em cadeira 

de rodas. 



  Leandro Seini – Atleta de esgrima convencional. 

Thálita Gonçalves – Organizadora do evento. 

 Cristiano Gallirp e Lenilson Oliveira – 

Organizadores do evento. 



(Na cadeira de rodas o atleta de esgrima José dos Santos).





 







 















O aluno intercambista francês da Faculdade de Engenharia Mecânica Leo Sicsic 

conquista a medalha de bronze. 



O atleta da ADEACAMP Maicon Martins conquista a medalha de prata. 



Leo Sicsic 3º colocado (à esquerda sentado), Maicon Pereira Campeão (ao centro 

sentado) e Maicon Martins vice-campeão (à direita sentado). Harian Braga organizador 

do evento ao centro. 



 



 

 


