
A 65ª edição dos Jogos Universitários 
Brasileiros, realizada em outubro de 

2017 na capital goiana, teve a UNIP como 
maior vencedora entre as mais de 100 Ins-
tituições de Ensino Superior (IES) partici-
pantes. Depois de dominar o ranking de 
medalhas nas modalidades individuais do 
JUBs, os alunos da Atlética UNIP confirma-
ram o favoritismo e conquistaram cinco 
títulos nos esportes coletivos – 1 a mais 
do que na edição anterior realizada em 
Cuiabá e igualando o número de ouros 
da campanha de 2005 em Recife. Foram 
71 medalhas de ouro, 28 de prata e 17 de 
bronze. 

A hegemonia da UNIP no JUBs iniciou-se 
no vôlei com conquistas do ouro de forma 
invicta. Os atletas paulistas dominaram 
as chaves feminina e masculina e saíram 

de Goiânia com a medalha de ouro nos 
dois naipes. No masculino, a equipe da 
UNIP, comandada pelo experiente técnico 
Lourival Feitosa, venceu a grande final a 
 UNOESC-SC por 3x1. No feminino, o trei-
nador multicampeão Fernando Gomes 
conduziu a UNIP ao título após vencer a 
UNOCHAPECÓ-SC por 3X0, na reedição 
da final de 2016. Nas duas equipes da Uni-
versidade Paulista pesou a experiência de 
atletas como Dalila Prado, Fernando Cia-
ninga e Klebson Araújo, que representa-
ram o Brasil na Universíade de Taipei em 
agosto.

O futsal masculino nos Jogos Universitá-
rios Brasileiros contou com nível técnico 
elevado e o equilíbrio das partidas au-
mentou ainda mais a importância do títu-
lo conquistado pelos meninos do futsal. A 

medalha de ouro veio para a UNIP de for-
ma emocionante. Após o empate por 1 x 
1 no tempo normal de jogo, os alunos da 
UNIP venceram nas disputas de pênaltis a 
UNOCHAPECÓ-SC por 4 x 2, também em 
uma reedição da final realizada em 2015 
em Uberlândia.

Com uma campanha irretocável na pri-
meira fase do JUBs, o handebol masculino 
da UNIP chegou à fase final para medir 
forças com as maiores potências univer-
sitárias da modalidade. Na semifinal, a 
Universidade Paulista venceu a UNIVALI-
-SC e o título veio após a vitória sobre a 
UNINASSAU-PE pelo placar de 31 x 27.

No basquete, a UNIP garantiu três meda-
lhas. O basquete masculino ficou com a 
medalha de bronze e na chave feminina, 
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a Universidade Paulista foi soberana, ga-
rantindo o título invicto após derrotar as 
tricampeãs da UNINASSAU-PE por 69 a 55, 
além de conquistar o ouro também nas 
disputas do 3x3.

O time aquático da UNIP, mais uma vez bri-
lhou nas piscinas goianas. Com destaque 
para a atleta olímpica Larissa Martins, que 
conquistou 7 medalhas de ouro – 100m 
livre, 200m livre, 400m livre, 800m livre, 
200m borboleta, revezamento 4x100m 
livre e revezamento 4x100m medley a 
equipe feminina e masculina trouxeram 
para São Paulo 52 medalhas e o título ge-
ral da natação pela 13ª vez consecutiva.

No tênis, repetindo a dobradinha de 2016, 
Antonin Haddad conquistou a medalha 
de ouro e o tricampeonato da modalida-
de, e nossa aluna Alessandra Mecchi subiu 
ao pódio com a medalha de prata. 

A primeira participação de nossa fortíssi-
ma equipe de taekwondo em um JUBs foi 
impecável. No masculino, Aaron Vargas, 
Francisco Lucenildo e Leandro Abner con-
quistaram a medalha de ouro e o conse-
quente título geral. No feminino Jennifer 
de Oliveira (ouro) e Kelly Santos (bronze) 
brilharam com suas conquistas.  

Goiânia também presenciou o título ge-
ral da qualificada equipe de atletismo, 
comandada pelo experiente Profº Wilson 
Parreiras tanto no feminino quanto no 
masculino. Os destaques do time foram 
os fundistas Lucas da Silva Catanhede (2 
ouros) e Robson Pereira de Lima (3 ouros) 
e no feminino as alunas Gisele Aparecida 
da Silva, Kamila Felix Miranda de Araújo (3 
ouros), Mayara Francisca Teixeira e Mileide 
Silva Fernandes Aguiar (2 ouros).

Outra modalidade estreante no JUBs, o 
badminton obteve na classificação geral a 
medalha de prata nos naipes feminino e 
masculino, com destaques para os alunos 
Felippe Curry (1 ouro, 1 prata, 1 bronze); 
Vinicius Gori (1 prata) e Mariana Freitas (1 
ouro e 2 prata).

E encerrando a participação da UNIP em 
Goiânia, nossas alunas da equipe de judô 
feminina sagraram-se campeãs gerais 
Anne Carolline Barbosa – Ouro no meio-
-pesado (-78kg), Barbara Faria Ribeiro 
– Ouro no meio-médio (-63kg), Eleudis 
de Souza Valentim – Ouro no meio- leve 
(-52kg), Joice Machado Braga – Bronze 
no leve (-57kg) e Amanda Alves Santos – 
Bronze no ligeiro (-48 kg). No judô mascu-

lino nossa equipe conquistou a prata no 
geral com destaques para Rubens I. Filho 
– Ouro no meio-pesado (-100kg); Jonas 
Facho Inocêncio – Ouro pesado (+100kg) 
e Bronze no Absoluto e Tácio Henrique 
Braulio – Prata meio-leve (-66kg).
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Modalidades
Atletismo Masculino 1º Tênis de Mesa Masc. 5º
Atletismo Feminino 1º Tênis de Mesa Fem. 4º
Atletismo Paraolímpico – Vôlei de Praia Masc. 3º
Acadêmico – Vôlei de Praia Fem. 9º
Badminton Masculino 2º Xadrez Masculino –
Badminton Feminino 2º Xadrez Feminino 14º
Basquete 3x3 Masc. – Basquete Masculino 3º
Basquete 3x3 Fem. 1º Basquete Feminino 1º
Futebol Virtual – Futsal Masculino 1º
Judô Masculino 1º Futsal Feminino –
Judô Feminino 1º Handebol Masculino 1º
Natação Masculino 1º Handebol Feminino –
Natação Feminino 1º Voleibol Masculino 1º
Natação Paraolímpica – Voleibol Feminino 1º
Tênis Masculino 1º Tae-kwon-do Masc. 2º
Tênis Feminina 2º Tae-kwon-do Fem. 4º


