
Com 40 medalhas de ouro, 28 de pra-
ta e 22 de bronze, os alunos da UNIP 

fizeram história nos Jogos Universitários 
Brasileiros – JUBs – que foram realizados 
em Aracaju-SE, no período de 29 de outu-
bro a 9 de novembro, com a participação 
de mais de 4.000 atletas de 300 institui-
ções de ensino de todo o Brasil. O ano de 
2014 foi marcado também pela maior de-
legação que a universidade levou a uma 
edição do JUBs: foram 145 integrantes, 
entre atletas, técnicos, fisioterapeutas, jor-
nalistas e dirigentes e obteve resultados 
expressivos nesta edição nacional.

No primeiro período dos jogos, com a re-
alização das modalidades individuais, os 
destaques foram para as modalidades de 
atletismo, judô, xadrez, natação, ginástica 
rítmica, tênis e vôlei de praia, que con-
quistaram importantes medalhas nesta 
edição dos jogos. Destaque para todo o 
time aquático da UNIP, que, acompanhan-
do o decacampeonato geral da UNIP, con-
quistou nas piscinas sergipanas, também 

pela décima vez consecutiva, o título de 
melhor equipe do Brasil, com a primeira 
colocação geral da modalidade. No atle-
tismo, a equipe feminina (com a medalha 
de ouro) e a masculina (com a medalha 
de prata) fizeram uma competição impe-
cável e desbancaram seus principais rivais 
na modalidade. No tênis feminino, Betriz 
Cecato garantiu o ouro inédito à base de 
muita raça, e, no masculino, medalha de 
prata para Antonin Haddad.

Nas modalidades de quadra, outro recor-
de expressivo mostrou a força do trabalho 
coletivo da UNIP: 100% das modalidades 
obtiveram medalhas. Os times de basque-
te, futsal, handebol e voleibol subiram ao 
pódio e ficaram entre as três melhores 
equipes do Brasil ao conquistar o bronze. 
Destaque também para o pentacampeo-
nato do vôlei feminino, que venceu por 
3x1 na decisão, e para a medalha de prata 
das meninas do futsal, ambos conquista-
dos contra a UNOCHAPECÓ – SC.

Com um total de 90 medalhas
conquistadas em 2014, UNIP realiza sua
melhor participação na história dos JUBs e obtém
o título geral da competição pelo 10º ano consecutivo

Ficha Técnica - Classificação Geral 
Local: Aracajú – Sergipe
Delegação da UNIP: 145 pessoas 

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

Modalidades Individuais
Natação Masc. 1º Xadrez Fem. 5º
Natação Fem. 1º Vôlei Areia Masc. 9º
Atletismo Masc. 2º Vôlei Areia Fem. 2º
Atletismo Fem. 1º Tênis Masc. 2º
Judô Masc. 5º Tênis Fem. 1º
Judô Fem. 6º Ginástica Rítmica 11º
Xadrez Masc. 8º
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