
Ficha Técnica - Classificação Geral 
Local: Uberlândia – Minas Gerais
Delegação da UNIP: 113 pessoas 

Modalidades de Quadra
Futsal Masc. 2º Basquete Masc. --
Futsal Fem. -- Basquete Fem. 2º
Vôlei Masc. -- Hand Masc. 1º
Vôlei Fem. 1º Hand Fem. 4º

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

Uberlândia - Minas Gerais

Pela 11ª vez consecutiva, o título dos 
JUBs (Jogos Brasileiros Universitários) 

foi conquistado pela UNIP. Graças à garra e 
ao talento dos seus atletas, a universidade 
conquistou um total de 78 medalhas nos 
dez dias de competição, sagrando-se a 
grande campeã entre diversas instituições 
de ensino participantes da edição de 2015, 
realizada na cidade mineira de Uberlândia.

O trabalho dos mais de 115 atletas e inte-
grantes de comissão técnica que compu-
seram a delegação laranja mais uma vez 
foi coroado, confirmando a sua hegemo-
nia na competição – é a única instituição 
que venceu os JUBs desde 2005. Neste 
ano, a universidade contabilizou 37 meda-
lhas de ouro, 23 de prata e 18 de bronze.

Na 11ª participação da natação no JUBs, 
a equipe confirmou mais um ouro para a 
delegação na classificação geral – equipes 
feminina e masculina. A UNIP trouxe um 
total de 39 medalhas para a modalidade 
e comprovou a supremacia de nossos alu-
nos-atletas nas piscinas da cidade mineira.

O judô levou para os tatames a forte equi-
pe feminina, composta pelas atletas Eleu-
dis Valentim, Gilmara Prudêncio, Anne do 
Carmo, Samanta Soares, Jéssica Neves, 

para disputar a categoria por equipes. A 
UNIP venceu todas as lutas finais contra 
o forte time das alunas da Universidade 
Celso Lisboa, conquistando o ouro na mo-
dalidade.

Para abrilhantar ainda mais as conquistas 
na competição, o tenista Antonin Bartos 
e a equipe masculina de atletismo ga-
rantiram seus títulos pela primeira vez na 
história na maior competição universitária 
nacional. Outra estreia triunfante foi a do 
atleta Heverton Braz no tênis de mesa ao 
conquistar a medalha de prata. E ainda, 
equipe de xadrez ganha o ouro no femi-
nino. 

Já nas quadras, o vôlei feminino repetiu a 
dose dos últimos anos e mostrou por que 
é a melhor equipe universitária do Brasil. 
Após vencerem a UNINASSAU – PE, as 
meninas triunfaram novamente contra a 
UNOCHAPECÓ – SC, mesmo adversário da 
final da edição anterior ,  e conquistaram 
o hexacampeonato. O ouro também veio 
no handebol masculino, e com ele, o te-
tracampeonato para equipe de “gigantes”.

O basquete feminino e o futsal masculino 
também registraram a marca da UNIP no 
pódio ao conquistar a medalha de prata.

2015
UNIP é Undecacampeã do
JUBs: Universidade conquistou 
um total de 78 medalhas na edição 2015 da competição


