VOLEIBOL EDAN 2013-2020:
legado da Profª. Wilsonina
de Fátima Silva Batista
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O LEGADO DA MESTRA DO AUTOR

O Colégio de Aplicação Alfredo Nasser, há mais de trinta anos, trabalha com o esporte
dentro da escola, idealização da Professora Wilsonina de Fátima Silva Batista. Por meio desse
projeto de esporte, deu-se início à equipe de voleibol do Colégio EDAN: Educandário Alfredo
Nasser.
Escrever sobre a Professora Wilsonina de Fátima Silva Batista, nascida em 21 de
março de 1944, na cidade de Araguari - MG, que chegou a Goiânia em 1974 e dedicou sua
vida ao Educandário Alfredo Nasser, com enorne contribuição para o voleibol e o esporte
goiano, é de uma responsabilidade imensa. Faço como em um ato de reverência à sua
memória e de reconhecimento a alguém que dedicou sua vida pela educação e esporte, e na
construção pessoal de seus atletas. Seus feitos ficaram eternizados na lembrança de seus
alunos/atletas, colegas de trabalho, amigos e por todos que conviveram com ela.
Neste esforço de transformar em texto o meu olhar, me vi obrigado a rever o álbum da
memória, tentando localizar o momento em que me deparei, pela primeira vez, com a mestra
Wilsonina.
Comecei a estudar no Educandário Alfredo Nasser no ano de 1981, cursando a 3ª série
do primário, e minha atenção era sempre desviada para fora da sala de aula, onde todas as
segundas, quartas e sextas-feiras, ela dava treinamentos de voleibol. Lembro-me que ficava
maravilhado com os treinos; eu pedia para ir ao banheiro só para ver de perto o treino.
Em 1983, iniciei minha carreira no voleibol, em um horário alternativo no período
matutino. Nunca esqueci da primeira vez que entrei na sala de Educação Física, fiquei
encantado com a quantidade de troféus que havia naquela sala. Começava ali um elo que
ultrapassaria as linhas da quadra e entraria diretamente na linha da vida, da minha vida.
Fiquei deslumbrado com a capacidade que ela tinha em descobrir talentos e de criar
atletas, ao extrair sempre o melhor de cada um deles, respeitando a capacidade individual.
Como atleta, fui descobrindo que a Wilsonina não tinha olhos para nós somente vendo o
atleta, mas ela tinha mais cuidados com a pessoa, o indivíduo que estava sendo formado.
Vi que, dentro de quadra, ela era uma técnica exigente, dura; uma mulher de
temperamento muito intenso e que, fora das quadras, tinha a mesma postura forte, mas com o
olhar e cuidado de uma mãe. Era assim que eu a via fora das quadras – uma mãe – e esse
relacionamento era igual com todos os seus atletas. Esse era seu diferencial.
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O Educandário Alfredo Nasser (EDAN) começou a destacar-se no cenário goiano,
desde então, como uma grande revelação e, posteriormente, tornou-se uma das maiores
equipes de voleibol em Aparecida de Goiânia, ao revelar atletas para o cenário nacional.
A Professora Wilsonina levou a marca EDAN ao nível mais alto do esporte goiano,
vencendo campeonatos municipais, regionais e estaduais; e o nome do Colégio de Aplicação
Alfredo Nasser e de Aparecida de Goiânia, a ser conhecido por meio do voleibol.
Infelizmente, não temos como contar essa história entrando em uma galeria de troféus,
pois, por uma fatalidade histórica, todos os troféus foram queimados em um incêndio, mas
podemos mensurar seu trabalho pelas conquistas individuais, pois o colégio passou a ser um
celeiro de ótimos atletas, alimentando equipes do eixo sul e sudeste, onde se encontra a elite
do voleibol nacional.
Peço licença para transcrever o depoimento de dois atletas, que conquistaram o mundo
por meio dos ensinamentos dentro e fora de quadra. O primeiro depoimento é de Danilo Alves
dos Santos:
“Em 1997 estava tomando gosto pelo esporte que tanto amo, que é o voleibol.
Começou com uma simples brincadeira na rua com amigos vizinhos, foi quando percebi que
tinha uma certa facilidade em jogar o esporte.
Recordo-me que um dia fui jogar voleibol de rua em outro bairro, foi quando conheci
um rapaz que havia treinado com a primorosa Wilsonina. Ele me fez o convite a fazer um
teste no antigo Educandário Alfredo Nasser, hoje Unifan.
Quando cheguei na escola, vi que tinha alguns atletas em teste e fazendo formação.
Eu, com meu jeito todo acanhado, cheguei para a professora e disse que queria fazer o teste
para ingressar nos treinamentos. Ela me olhou e disse tudo bem, perguntou a minha idade e
meu nome. Meio cheio de vergonha, comecei o meu aquecimento direcionado com ela e logo
comecei a fazer todos os fundamentos.
Fizemos 1,5 hora de treinamento. Acabando, ela me chamou no canto e disse que eu
era um menino esperto e que poderia me tornar um bom jogador. Nunca esqueci dessas
palavras. Agradeci e logo ela disse que estava na equipe. Como fiquei tão feliz com aquilo,
ela me ofereceu uma bolsa para estudar na escola e ser atleta dela.
Comecei a me desenvolver como pessoa e como jogador apesar de ser uma criança.
Durante todo o período que estive com a Wilsonina, fui cuidado por ela como se fosse minha
mamãe. Ela ensinava o esporte, valores, educação, respeito, dignidade, caráter e a ser
homem para a vida.
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Fui aprimorando a técnica e me tornando um bom jogador, foi quando logo veio a
minha primeira convocação para a seleção do estado de Goiás. Jogamos o campeonato
Brasileiro de seleções e fui destaque. Com isto, veio também o convite para fazer um teste
para um clube paulista.
Quando passei no teste, eu tinha 16 anos e veio meu primeiro contrato profissional,
mas antes joguei vários campeonatos com ela, tais como a extinta Copa BEG, Campeonato
Goiano, Liga Goiana de Voleibol, Olimpíadas Colegiais, Jogos Abertos de todas as
categorias, mesmo sendo novo.
Depois que passei no teste de São Paulo, que foi quando saí de Goiânia para jogar,
sempre falávamos, e de lá minha carreira decolou por uns anos. Passei por várias equipes e
estados do Brasil, mas sempre levando os ensinamentos e tudo aquilo de valores que ela me
ensinou.
Mas minha maior felicidade foi quando fui convocado para a Seleção Brasileira
Infanto Juvenil e logo veio a coroação daquilo que havia aprendido com a professora
Wilsonina.
Aos 19 anos de idade, já com uma experiência um pouco maior, veio o convite para ir
jogar no exterior, e logo veio na cabeça a emoção de lembrar da minha primeira técnica que
foi quem me ensinou a viver naquele esporte, e de lá minha carreira como jogador só
consolidou. Passei por vários países como Bélgica, Portugal, Espanha, Croácia, Itália,
Rússia, Polônia, França, Alemanha, Sérvia, Tailândia, Finlândia. Tudo mostrando aquilo
que sabia que era jogar voleibol como ela havia me ensinado. Tive várias conquistas
pessoais e lembrando dos valores que ela havia me ensinado.
Mas num certo momento, ele se tornou triste, quando eu estava no meio de uma
temporada na Bélgica. Estava em casa e tinha acabado de chegar de um treino diário,
quando recebi uma triste mensagem de seu falecimento. Foi uma tristeza tão grande que
comecei a chorar e lembrar de todos os momentos que passamos juntos e de quando tudo
começou ao lado dela.
A Wilsonina, para mim, foi mais que uma técnica, foi uma segunda mãe; todos
falavam que eu era filho e eu, com muito orgulho daquilo, recebia com maior amor e
carinho.
Como técnica, ela me ensinou todos os macetes do voleibol, a ser um jogador com
raça e determinação, respeitador, a ser firme em minhas decisões dentro de quadra, e nunca
desistir dos meus objetivos e ser muito persistente naquilo que queria. Ela foi técnica, mãe,
amiga, companheira.
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Só tenho a agradecer por ela ter me escolhido naquela peneira e me dado a chance de
ter sido atleta dela com muito orgulho. E se hoje tive tudo isto foi graças a todos os
ensinamentos que pude ter com ela. Realmente, ela era uma faculdade da vida. Uma das
minhas maiores inspirações.
Sempre estará na minha memória e dentro do meu coração. Mulher maravilhosa.
Professora Wilsonina.”

Como prêmio pelo seu belo trabalho no voleibol goiano, a professora Wilsonina foi
convidada para ser a técnica da Seleção Goiana de Voleibol, que representaria o estado de
Goiás no campeonato brasileiro de seleções.
Como técnica da Seleção Goiana, vem o segundo depoimento do atleta Dante
Guimarães Santos do Amaral, o Dante da seleção brasileira e campeão olímpico:
“Em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de falar dessa grande
mulher, nossa grande referência no voleibol. Eu falo particularmente, por mim e pelo meu
irmão. Nós viemos para Goiânia juntos, fomos convocados para a seleção goiana juntos pela
Wilsonina.
A Wilsonina tem um papel fundamental em minha carreira. Foi ela que me deu toda
base para poder seguir meu caminho, juntamente com os outros técnicos que eu tive aqui em
Goiânia, mas ela, dentro da Seleção Goiana, conseguiu enxergar algumas coisas em mim que
eu poderia melhorar, até mudança de posicionamento. Ela estava sempre à frente do seu
tempo, eu sempre falo isso. Uma grande treinadora, que estudava bastante e entendia muito
do voleibol. Sabia o que estava falando, sabia transmitir a mensagem, passar isso para os
seus jogadores. E eu sou eternamente grato, por ter sido treinado por ela.
Tenho uma experiência muito importante:
Treinando no Centro Olímpico e no Colégio, em quadra de cimento, para representar
a Seleção Goiana no brasileiro, ela sempre foi muito dura, com uma personalidade
fortíssima. Ela não tinha meio termo para poder treinar. Se tinha uma quadra de cimento ou
o que fosse, ela dizia: ‘Vamos treinar aqui, sem reclamar, porque vai ser isso aqui que vai
fazer você crescer’. Essa foi a marca gloriosa que ela deixou para mim.
Eu quero agradecer essa oportunidade de falar dessa pessoa fantástica e deixar um
grande abraço para toda a família dela. É um prazer, um privilégio falar dessa grande
pessoa que foi a Wilsonina.”
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No final do ano de 1989, eu, Otoniel, deixei a equipe do EDAN e em 1997 retornei
para o colégio, como professor contratado, a pedido dela, para assumir as equipes de voleibol
feminina da escola, recebendo novamente os ensinamentos, para que me tornasse um técnico
de voleibol.
Fiquei à frente das equipes femininas de voleibol até o ano de 2002, assumindo em
2003 as equipes de futsal masculino e as aulas de Educação Física do Fundamental I,
Fundamental II e Ensino Médio. No ano de 2004, houve uma mudança no nome da escola,
que passou a se chamar Colégio de Aplicação Alfredo Nasser.
Com a morte da Professora Wilsonina de Fátima Silva Batista, no ano de 2009, o
voleibol do Colégio de Aplicação perdeu força e quase acabou. O voleibol, em geral, no
estado, sentiu e sente a ausência da professora Wilsonina, pelos seus trabalhos à frente da
seleção goiana e pela formação de grandes equipes e atletas.
Foram inúmeras lições e me tornei mais que um amigo, passei a ser apresentado como
filho. Até hoje, quando vão se referir a ela, falam “sua mãe”. Tenho orgulho disso. Aprendi
tudo com a Professora Wilsonina. Aprendi a ser atleta, professor e a ser o profissional que
sou.
Assumi as equipes de voleibol do Colégio de Aplicação Alfredo Nasser em definitivo,
no segundo semestre de 2012, com uma equipe masculina juvenil, que conquistou o terceiro
lugar na I Copa Escola. No ano de 2013, iniciamos os trabalhos com a montagem de duas
equipes de voleibol – uma masculina e outra feminina, na categoria juvenil – e já
conseguimos mostrar que, como uma fênix, o time do Colégio de Aplicação (EDAN),
continua como um nome respeitado e admirado em Goiás, devido há anos de trabalho da
professora Wilsonina de Fátima Silva Batista.
Em 2013, conquistamos:
- O 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis (Fase Municipal) – Masculino e
Feminino (realizado na cidade de Aparecida de Goiânia - GO);
- O 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis (Fase Regional) – Masculino e
Feminino;
- O 1º lugar (CAMPEÃO) da II Copa Escolar; e,
- O 2º lugar (VICE-CAMPEÃO) na II Copa Escolar.
No ano de 2014, com um trabalho voltado para o alto rendimento, tivemos muitas
conquistas e levamos o nome do Colégio de Aplicação Alfredo Nasser (EDAN) ao âmbito
Nacional, disputando Os Jogos Escolares da Juventude “Brasileiro”, estando entre os
melhores times a nível escolar do País. Conquistamos nesse ano também:
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- O 1º lugar (CAMPEÃO) da III Copa Escolar – Masculino;
- O 1º lugar (CAMPEÃO) da III Copa Escolar – Feminino;
- O 2º lugar (VICE-CAMPEÃO) na Copa Sesc – Masculino;
- O 2º lugar (VICE-CAMPEÃO) na Copa Sesc – Feminino;
- O 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis (Fase Municipal) – Masculino e
Feminino (realizado na cidade de Aparecida de Goiânia – GO);
- O 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis (Fase Regional) – Masculino e
Feminino (realizado na cidade de Trindade – GO);
- O 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis (Fase Estadual) – Masculino
(realizado na cidade de Itumbiara – GO); e,
- O 5º lugar nos Jogos Escolares da Juventude “Brasileiro”– Masculino (realizado na
cidade de João Pessoa – PB).

2015 foi um ano especial para a equipe feminina de voleibol do EDAN, pois o time
havia sido desclassificado em 2014 dos Jogos Estudantis, na fase estadual, de uma forma
traiçoeira, covarde e arbitrária, não permitindo que a equipe entrasse em quadra, indo contra
todas as regras oficiais da FIV e CBV. A equipe masculina passava por reformulação e não
teve resultados expressivos, mas a equipe feminina estava no auge e ganhamos todos os
prêmios com as meninas. Foi um ano atípico, conhecemos a FGDE e nos tornamos parceiros.
E esse ano era um ano especial, porque haveria dois brasileiros, um pelo Jogos Escolares da
Juventude e outro pela FGDE, que é o Campeonato Brasileiro Escolar.
O time, comandado pela capitã Laryssa de Paula Bueno, conseguiu fazer história no
time do EDAN, cumprindo uma promessa feita a mim, levando pela primeira vez uma equipe
feminina a um campeonato brasileiro. Na verdade dois, já que de dois em dois anos acontece
o Campeonato Brasileiro Escolar. Os títulos conseguidos no ano de 2015 foram:
- 1º lugar (CAMPEÃO) do Campeonato Goiano de Vôlei de Areia – Feminino;
- 1º lugar (CAMPEÃO) da IV Copa Escolar – Feminino;
- 2º lugar (VICE-CAMPEÃO) na IV Copa Escolar – Masculino;
- 1º lugar (CAMPEÃO) da Copa Sesc – Feminino;
- 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis (Fase Municipal) – Masculino e
Feminino (realizado na cidade de Aparecida de Goiânia – GO);
- 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis (Fase Regional) – Feminino (realizado
na cidade de Goiânia – GO);

8

- 3º lugar nos Jogos Estudantis Fase Regional – Masculino (realizado na cidade de
Goiânia – GO);
- 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis (Fase Estadual) – Feminino (realizado
na cidade de Goianira – GO);
- 4º lugar nos Jogos Escolares da Juventude “Brasileiro” – Feminino (realizado na
cidade de Londrina – PR);
- 6º lugar no Campeonato Brasileiro Escolar – Feminino (realizado na cidade de
Brasília – DF).

Começamos os trabalhos em 2016, com a montagem de uma categoria de base
feminina, com meninas que nasceram nos anos de 2003 e 2004; a continuação das equipes
juvenis; e a reformulação da equipe feminina, já que perderia as principais atletas para o ano
de 2016. A seguir o resultado da participação em competições:
- 3º Lugar da copa PRO VÔLEI – Sub-15 Feminino;
- 1º lugar (CAMPEÃO) da Seletiva para o Campeonato Brasileiro de Vôlei de Areia
– Masculino e Feminino (realizado na cidade de Caldas Novas – GO);
- 2º lugar (VICE-CAMPEÃO) na V Copa Escolar – Masculino e Feminino;
- 1º lugar (CAMPEÃO) da V Copa Escolar – Sub-15 Feminino;
- 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis (Fase Municipal) – Masculino,
Feminino e Sub-15 Feminino (realizado na cidade de Aparecida de Goiânia – GO);
- 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis (Fase Regional) – Masculino (realizado
na cidade de Morrinhos - GO);
- 2º lugar (VICE-CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis (Fase Regional) – Feminino e
Sub 15 Feminino (realizado na cidade de Morrinhos - GO); e,
- 2º lugar (VICE-CAMPEÃO) dos jogos estudantis (Fase Estadual) – Masculino
(realizado na cidade de Ceres - GO).

A Faculdade Alfredo Nasser, UNIFAN, deu início ao seu projeto de esporte no dia 20
de fevereiro de 2016, realizando uma peneira com o intuito de formar suas primeiras equipes
oficiais, que representariam a Instituição em campeonatos oficiais. O projeto tinha como
meta trabalhar com três modalidades: futsal, handebol e voleibol, com os naipes masculino e
feminino. Abaixo os campeonatos disputados no primeiro semestre do referido ano e
resultados das equipes de VOLEIBOL:
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- JUGS – 5º lugar;
- Copa SESC – 6º lugar;
- Liga Goiana de Voleibol (Terceira divisão) – primeira etapa masculina – 4º lugar;
- Liga Goiana de Voleibol (Terceira divisão) – segunda etapa feminina – 4º lugar;
- Liga Goiana de Voleibol (Terceira divisão) – segunda etapa masculina – 2º lugar
(VICE-CAMPEÃO) e acesso à 2ª divisão;
- Liga Goiana de Voleibol (Terceira divisão) – terceira etapa feminina – 4º lugar;
- Liga Goiana de Voleibol (Terceira divisão) – terceira etapa masculina – 4º lugar;
- Liga Goiana de Voleibol (Terceira divisão) – quarta etapa feminina – 3º lugar; e,
- Liga Goiana de Voleibol (Terceira divisão) – quarta etapa masculina – 1º lugar
(CAMPEÃO) e acesso à 2ª divisão.
O resultado do trabalho em 2016 foi ótimo, com uma equipe nova, composta por
ótimos atletas, que despertaram interesse em grandes equipes de voleibol em Goiânia. Alguns
Foram premiados pela secretária de esporte de Aparecida de Goiânia:
- Melhores ponteiros – Camilo Lemes, Vitória Caetano e Pâmela Vicente;
- Melhor oposto – Clesio Sousa;
- Melhor levantadora – Sabrina Aguirre;
- Melhor líbero – Nayane Costa;
- Melhor Técnico – Otoniel Brígido.
Este projeto já é vencedor, pois o nome UNIFAN já era conhecido pelo ensino de
qualidade, mas agora já olham para a instituição como uma força no esporte também e muitos
atletas querem participar das equipes da Instituição.

No ano de 2017, a prioridade era o fortalecimento da categoria de base. Já com o
pensamento em 2018, com uma equipe masculina muito forte, estivemos, novamente, entre os
melhores do país, tanto no voleibol indoor como no vôlei de areia e, mais uma vez,
conseguimos a vaga para disputar dois Campeonatos Brasileiros, como já havia ocorrido no
ano de 2015, agora com o time masculino e o Brasileiro de Vôlei de Praia com o masculino e
o feminino. Foi um ano especial para o Colégio de Aplicação Alfredo Nasser (EDAN), que
continua superando as expectativas no cenário nacional, levando, pela primeira vez, atletas do
colégio em um Brasileiro de vôlei de praia.
Resultados obtidos no ano de 2017:
- 4º lugar no Campeonato Brasileiro Escolar de Vôlei de Praia – masculino (realizado
em Maringá – PR);
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- 6º lugar no Campeonato Brasileiro Escolar de Vôlei de Praia – feminino (realizado
em Maringá – PR);
- 1º lugar (CAMPEÃO) da Seletiva para o Campeonato Brasileiro Escolar –
masculino (realizado na cidade de Mozarlândia - GO);
- 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis Fase municipal – masculino, feminino
e Sub-15 Feminino (realizado na cidade de Aparecida de Goiânia – GO);
- 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis Fase Regional – masculino, feminino e
Sub-15 Feminino (realizado na cidade de Goianésia – GO);
- 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis fase Estadual – masculino (realizado na
cidade de Anápolis – GO);
- 5º lugar dos Jogos Escolares da Juventude “Brasileiro” – masculino (realizado na
cidade de Brasília – DF);
- 4º Lugar na copa PRO VÔLEI – Sub-15 Feminino;
- 4º Lugar na copa PRO VÔLEI – Sub-17 Feminino; e,
- 4º Lugar na copa Cidade de Goiânia – Sub-17 Feminino.

O resultado do trabalho até agora está sendo ótimo, porque nossas equipes são equipes
de ponta e conseguimos resultados expressivos, tanto dentro do estado de Goiás, quanto no
cenário Nacional. Esse projeto é vencedor, pois o nome do Colégio de Aplicação Alfredo
Nasser (EDAN) voltou a ser respeitado no esporte, como já é conhecido pelo ensino de
qualidade, mais agora novamente olham para a instituição como uma força no esporte. E
agora estamos pensando em voos mais altos, ser campeão no Campeonato Brasileiro Escolar e
credenciar a equipe do Colégio de Aplicação a um Mundial Escolar.
Em 2017 a Faculdade Alfredo Nasser - UNIFAN deu início aos trabalhos na área de
esporte, com as equipes de voleibol e futsal. As equipes da UNIFAN disputaram no primeiro
semestre a Copa Gospel, JUG´S e Liga Goiana de voleibol, obtendo os seguintes resultados:
No futsal
- Copa Gospel – Havia 16 equipes na categoria prata e chegamos à quarta colocação;
- JUG´S – Havia 12 equipes e ficamos em sexto lugar.
No voleibol
- Liga goiana de voleibol – São quatro divisões e em 2016 a UNIFAN subiu para a
segunda divisão, conseguindo o quarto lugar nas duas primeiras etapas realizadas no primeiro
semestre de 2017.
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- JUG´S – Havia oito equipes participando e ficamos em quarto lugar perdendo a
disputa de terceiro para a PUC.
Com os bons resultados que as equipes da Faculdade Alfredo Nasser (UNIFAN) vem
alcançando, há o interesse de outras equipes em vincular o nome do seu clube com o nome
UNIFAN, um exemplo bom é a equipe do Monte Cristo, um clube do cenário nacional.
Em 2017, ocorreu premiação de atletas e comissão técnica realizada pela Secretaria de
Esporte de Aparecida de Goiânia, reconhecendo os melhores do município. Os premiados
foram:
- Melhor ponteira – Nathália Fernandes;
- Melhor levantadora – Gabriela Kaori;
- Melhor central – Débora Faria; e,
- Melhor Técnico – Otoniel Brígido.

No ano de 2018, o nome do colégio de Aplicação Alfredo Nasser ficou marcado na
história esportiva no estado de Goiás, como a primeira equipe do estado a nível escolar a ser
campeão brasileiro no voleibol. Conseguimos esse feito com a equipe masculina da escola,
fizemos história também com a equipe feminina que conquistaram o inédito terceiro lugar,
colocando o estado de Goiás entre os cinco estados que tem esse titulo (São Paulo - SP, Rio
de Janeiro - RJ, Paraná - PR, Santa Catarina - SC, Rio Grande do Sul - RS e agora o estado de
Goiás - GO).
Neste ano também houve uma mudança no projeto esportivo da faculdade, foi feito
uma parceria com a equipe masculina e feminina do Monte Cristo, na qual daríamos bolsas
integrais para os atletas, e a equipe defenderia a instituição nos jogos universitários, ficando
assim somente com as equipes de voleibol representando o esporte dentro da faculdade.
Resultados obtidos no ano de 2018:
- 1º lugar (CAMPEÃO) no Campeonato Brasileiro Escolar CBDE – masculino
(realizado na cidade Goiânia – GO);
- 3º lugar no Campeonato Brasileiro Escolar CBDE – feminino (realizado na cidade
Goiânia – GO);
- 1º lugar (CAMPEÃO) nos Jogos Estudantis Fase municipal – masculino, feminino
e Sub-15 Feminino (realizado na cidade de Aparecida de Goiânia – GO);
- 1º lugar (CAMPEÃO) nos Jogos Estudantis Fase Regional – masculino e feminino
(realizado na cidade de Itumbiara – GO);
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- 3º Lugar nos Jogos Estudantis Fase Regional – Sub-15 Feminino (realizado na
cidade de Itumbiara – GO);
- 1º lugar (CAMPEÃO) nos Jogos Estudantis fase Estadual – Masculino e Feminino
(realizado na cidade de Jataí – GO);
- 4º lugar Nos Jogos Escolares da Juventude “Brasileiro” – Masculino (realizado na
cidade de Joinville – SC);
- 5º lugar Nos Jogos Escolares da Juventude “Brasileiro” – Feminino (realizado na
cidade de Joinville – SC);
- 2º lugar (VICE-CAMPEÃO) na copa PRO VÔLEI – Sub-15 Feminino;
- 3º Lugar na copa PRO VÔLEI – Sub-19 Feminino;
- 4º Lugar na copa Cidade de Goiânia – Sub-18 Feminino;
- 1º lugar (CAMPEÃO) da Primeira Copa da Juventude – Masculino, Feminino e Sub
15 feminino.
Resultados da Faculdade obtidos no ano de 2018:
EQUIPE FEMININA
- 4º Lugar da Liga Goiana - Primeira Etapa;
- 1º lugar (CAMPEÃO) da Liga Goiana - Segunda Etapa;
- 3º Lugar da Liga Goiana - Terceira Etapa;
- 3º Lugar da Liga Goiana - Quarta Etapa;
- 1º lugar (CAMPEÃO) da Copa Cidade de Aparecida de Goiânia – GO;
- 1º lugar (CAMPEÃO) TOP FOUR EAGV - Senador Canedo – GO;
- 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Universitários de Goiás “JUG´S”;
- 3º Lugar dos Jogos Universitários Brasileiros “JUB’S”- Conferência Central em
Brasília – DF;
- 3º Lugar dos Jogos Universitários Brasileiros “JUB’S” - Conferência Final em
Maringá – PR;
- 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Abertos de Goiás - Microrregional em Piracanjuba
– GO;
- 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Abertos de Goiás - Regional em Trindade – GO;
- 2º Lugar dos Jogos Abertos de Goiás - Final em Itumbiara – GO;
- 1º lugar (CAMPEÃO) da COPA PRATA – Minas Gerais – MG;
- 5º Lugar da SUPERLIGA C – Recife – PB.
EQUIPE MASCULINA
- 1º lugar (CAMPEÃO) da Liga Goiana - Primeira Etapa;
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- 1º lugar (CAMPEÃO) da Liga Goiana - Segunda Etapa;
- 2º lugar (VICE-CAMPEÃO) da Liga Goiana - Terceira Etapa;
- 1º lugar (CAMPEÃO) da Liga Goiana - Quarta Etapa;
- 1º lugar (CAMPEÃO)do Jogos Universitários de Goiás “JUG´S”;
- 2º lugar (VICE-CAMPEÃO) do Jogos Universitários Brasileiros “JUB’S”Conferência Central em Brasília – DF;
- 5º Lugar dos Jogos Universitários Brasileiros “JUB’s” - Conferência Final em
Maringá – PR.
Em 2018, novamente, ocorreu premiação de atletas e comissão técnica realizada pela
Secretaria de Esporte de Aparecida de Goiânia, reconhecendo os melhores do município. Os
premiados foram:
- Melhores ponteiros – Reinaldo e Ana Caroline;
- Melhores centrais – João Lucas, Paloma Nepomuceno e Mariane Costa;
- Melhor oposta – Isabella Machado;
- Melhores levantadores – Erick Nyckson e Gabriela Kaori;
- Melhor Técnico – Otoniel Brígido.

Em 2019, houve continuidade com os trabalhos esportivos no Colégio de Aplicação e
conseguimos, com muito esforço, resultados expressivos dentro e fora do estado de Goiás. A
Faculdade, ficando somente com o naipe feminino, encerrou sua parceria com a equipe
masculina do Monte Cristo, no segundo semestre de 2018, se tornando Lona Voleibol
Feminino. Os resultados obtidos no ano de 2019 foram:
- 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis (Fase municipal) – Masculino,
Feminino e Sub-15 Feminino (realizado na cidade de Aparecida de Goiânia – GO)
- 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis Fase Regional – Masculino, Feminino
(realizado na cidade de Rio Verde – GO)
- 4º Lugar dos Jogos Estudantis Fase Regional – Sub 15 Feminino (realizado na
cidade de Rio Verde – GO)
- 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Estudantis fase Estadual – Masculino e Feminino
(realizado na cidade de Morrinhos – GO)
- 3º lugar dos Jogos Escolares da Juventude “Brasileiro” – Masculino (realizado na
cidade de Cascavel – PR).
- 5º lugar dos Jogos Escolares da Juventude “Brasileiro” – Feminino (realizado na
cidade de Cascavel – PR).
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- 4º Lugar na copa PRO VÔLEI – Sub-15 Feminino
- 2º lugar (VICE-CAMPEÃO) na copa PRO VÔLEI – Sub-19 Feminino
- 4º Lugar na copa Cidade de Goiânia – Sub-18 Feminino
- 1º lugar (CAMPEÃO) da Segunda Copa da Juventude – Masculino e Feminino.
Resultados da Faculdade obtidos no ano de 2019:
EQUIPE FEMININA
- 5º Lugar da Liga Goiana - Primeira Etapa;
- 2º lugar (VICE-CAMPEÃO) da Liga Goiana - Segunda Etapa;
- 1º lugar (CAMPEÃO) da Liga Goiana - Terceira Etapa;
- 1º lugar (CAMPEÃO) da Liga Goiana - Quarta Etapa;
- 1º lugar (CAMPEÃO) GERAL da Liga Goiana;
- 1º lugar (CAMPEÃO) TOP FOUR EAGV - Senador Canedo – GO;
- 1º lugar (CAMPEÃO) dos Jogos Universitários de Goiás “JUG’s”;
- 3º Lugar dos Jogos Universitários Brasileiros “JUB’s”- Conferencia Central Vitória
– ES; e,
- 9º Lugar dos Jogos Universitários Brasileiros “JUB’S” - Conferencia Final Salvador
– BA.
Em 2019, mais uma vez, ocorreu premiação de atletas e comissão técnica realizada
pela Secretaria de Esporte de Aparecida de Goiânia, reconhecendo os melhores do município.
Os premiados foram:
- Melhores ponteiras – Luana Diovana e Anna Clara Vitório;
- Melhores centrais – Ana Julia Valverde, Jhulyana dos Santos e Marcos Bueno;
- Melhores levantadores – Erick Nyckson e Gabriela Machado;
- Melhores opostas – Isabella Machado e Angélica Frasão;
- Melhor Líbero – Sthephany Lorrany;
- Melhores Técnicos – Otoniel Brígido e Gefferson Roberto.

O ano de 2020 foi especial, pois o Colégio de Aplicação Alfredo Nasser comemorou
50 anos de existência, conquistando mais uma vez a vaga para disputar o Campeonato
Brasileiro Escolar – CBDE, realizado entre os dias 01 e 8 de abril, na cidade de Foz do Iguaçu
– PR. A UNIFAN continua empenhada com o projeto esportivo, mantendo a parceria com a
equipe do Lona Voleibol.
São resultados obtidos no ano de 2020:
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- 1º lugar (CAMPEÃO) da seletiva para o Campeonato Brasileiro Escolar (FGDE) –
Feminino; e,
- 3º Lugar da seletiva para o Campeonato Brasileiro Escolar (FGDE) – Masculino.
O ano de 2020 ficou marcado na história mundial, por ser o ano em que o mundo
parou em consequência da pandemia do Corona Vírus (COVID 19). Por esse motivo, o
campeonato brasileiro escolar foi adiado e estava previsto para acontecer na segunda semana
do mês de dezembro.
Quero fazer um agradecimento especial à Diretora do colégio de Aplicação, Professora
Zilda Reis Gonçalves Neto, pela confiança no meu trabalho e apoio incondicional ao esporte
dentro do Colégio.
OTONIEL BRÍGIDO DE SOUZA
Coordenador de Educação Física
Colégio de Aplicação Alfredo Nasser

Wilsonina de Fátima Silva Batista (in memorian)

