
Após um ciclo olímpico vitorioso no 
esporte nacional, a UNIP vinha sofren-

do, a cada ano que se iniciava, uma gran-
de dificuldade em conquistar as vagas es-
taduais. A disputa para chegar ao evento 
nacional em condições de igualdade com 
seus principais adversários na luta pela 
manutenção do título geral do evento era 
mais acirrada.

E 2009 não foi diferente do ano anterior. 
No período de 14 a 23 de agosto, em For-
taleza-CE, nascia uma nova arquirrival nas 
quadras: a Faculdade Maurício de Nassau-
-PE. Com forte investimento no esporte, 
os pernambucanos deixavam claro, a cada 
novo ano, seus objetivos e a vontade de 
vencer no quadro geral de medalhas nos 
JUBs e, consequentemente, superar a he-
gemonia imposta pela UNIP desde 2005.

Em Fortaleza, muitos foram os destaques 
da delegação da UNIP, mas um compo-
nente em especial foi a grande estrela do 
evento: o técnico de futsal da UNIP, Paulo 
César de Oliveira, o “PC”, campeão mun-
dial com a seleção adulta masculina de 
futsal. Assediado por atletas, dirigentes e 
pela população cearense, nas quadras e 
nas ruas, PC de Oliveira conduziu a equipe 
de futsal paulista ao título inédito e invicto 
frente à equipe da UNIASSELVI, de Santa 
Catarina, pelo placar de 3 x 0. O destaque 
dentro de quadra foi o ala esquerda da 

seleção brasileira, Danilo Baron, que, com 
grande categoria, marcou o segundo gol 
da final e liderou toda a equipe na con-
quista do título.

Pela terceira vez na história dos jogos, o 
basquete masculino chegava a uma final. 
Dessa vez, a honrosa medalha de prata foi 
conquistada com, praticamente, a mesma 
base da equipe vencedora em 2008. Tam-
bém conquistaram a medalha de prata 
as equipes de handebol e voleibol mas-
culino. Novamente, uma impressionante 
marca de cinco finais nas modalidades co-
letivas de quadra, que renderam grande 
quantidade de medalhas no quadro geral.

Viciada em competir e vencer, a equipe 
de natação deu um verdadeiro show em 
Fortaleza, vencendo mais da metade das 
provas existentes na competição e fazen-
do pódio muitas vezes com o primeiro e 
segundo lugares. Novamente, o ano dou-
rado da natação da UNIP teve seu grande 
expoente em Fernando Silva, ganhando 
todas as provas individuais e de reveza-
mentos. 

Quem despontou também nos JUBs 
de 2009 foi Janine Martinez. A enxadris-
ta, desacreditada por seus adversários 
na seletiva paulista, não só venceu com 
propriedade a competição paulista, des-
bancando nada menos que a campeã 

nacional de 2008, como também faturou 
a primeira colocação no Brasil de forma 
invicta, vencendo as fortes adversárias das 
Universidades Federais de Goiânia e de 
Santa Catarina.

Fecharam a participação da UNIP no even-
to, a equipe de judô – prata no masculino 
e 4ª colocada no feminino – novamente 
com Rafael da Silva, o “Baby”, ouro na ca-
tegoria peso pesado, e a equipe de atletis-
mo feminino, que conquistou a medalha 
de bronze.

Impecável do começo ao
fim, UNIP é Pentacampeã das
Olimpíadas Universitárias em Fortaleza-CE.

Ficha Técnica - Classificação Geral 
Local: Fortaleza – Ceará 
Delegação da UNIP: 125 pessoas

Modalidades de Quadra
Futsal Masc. 1º Basquete Masc. 2º
Futsal Fem. -- Basquete Fem. --
Vôlei Masc. 2º Hand Masc. 2º
Vôlei Fem. 5º Hand Fem. 1º

Modalidades Individuais
Natação Masc. 1º Judô Masc. 2º
Natação Fem. 1º Judô Fem. 4º
Atletismo Masc. 16º Xadrez Masc. 13º
Atletismo Fem. 3º Xadrez Fem. 1º
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