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Na Baía de Todos os Santos,
UNIP é 15 vezes campeã geral e encanta Salvador
com seus títulos!

Na Bahia, seguindo o mesmo formato 
de disputas implantado em 2018, a 

fase final do JUBs reuniu somente as cam-
peãs das conferências estaduais, com um 
número reduzido de participantes e equi-
pes. A 67ª edição dos Jogos Universitários 
Brasileiros (JUBs), organizado pela Confe-
deração Brasileira do Desporto Universitá-
rio (CBDU), promoveu a fase final da com-
petição reunindo mais de 2 mil atletas dos 
26 estados do País e do Distrito Federal na 
cidade de Salvador, no período de 21 a 30 
de outubro. O evento contou com 2.500 
atletas de 199 universidades que partici-
param de 13 modalidades esportivas. 

Mesmo assim, não faltou a consagração 
para nossas equipes, com relevante desta-
que para as conquistas de nossas alunas, 
nossas heroínas em terras baianas que 
deram um show nas quadras, piscinas e 
tatames.

Após 15 anos do primeiro e único títu-
lo na modalidade de futsal feminino da 
UNIP, a conquista retornou a São Paulo em 
grande estilo. O jogo final, contra as mul-
ticampeãs de Santa Catarina representa-
das pela UNIPLAC que contaram com a 
ala Amandinha - eleita pela FIFA como a 
melhor do mundo na modalidade – não 

foram suficientes para parar o grande ta-
lento de nossas meninas ao longo de toda 
partida, comandadas pela experiente ala 
Camila, dentro de quadra, e pelo vitorioso 
treinador Fernando Cabral, fora dela. Uma 
grande vitória, com um sonoro placar de 
6x0 e o reconhecimento por parte do pú-
blico e equipes da soberania das paulistas 
em quadra.

A excelência não ficou somente na qua-
dra. Na Arena Aquática de Salvador, os 
torcedores baianos presenciaram o con-
sagrado time de natação da Universida-
de Paulista vencer de forma ininterrupta, 



desde 2005, mais uma competição nacio-
nal universitária. 15 vezes campeãs, sob o 
comando do veterano diretor de natação 
Higor Agostini e pelo talentoso técnico 
Carlos Matheus, nossas alunas brilharam 
e todas conquistaram medalhas, com Ga-
briella Mello ouro nos 200/400 e 4x200 
livre, Gabriele Assis ouro nos 100/200 pei-
to, 4x100 medley e 4x100 livre, Julia Ro-
drigues ouro nos 800/1500 livre e 4x200 
livre, Maria Amália ouro nos 100 borboleta 
e 4x100 medley, Rafaela Raurish ouro nos 
400 livre, 200 borboleta, 4x100 livre, 4x200 
livre e 4x100 medley, Erika Gonçalves ouro 
nos 50/100 costas, 4x100 livre e 4x100me-
dley e Beatriz Silva ouro nos 200 costas. No 
masculino, os destaques ficaram com Bru-
ce Hanson ouro nos 800 livre/1500 livre e 
4x100 livre, 4x200 livre e 4x100 medley e 
Kaue Carvalho ouro nos 200 livre, 100/200 
borboleta, 4x100 livre,  4x200 livre  e 4x100 
medley.

Nos tatames, nossos alunos e alunas da 
equipe de Karatê foram soberanos duran-
te toda competição, vencendo de forma 
geral a competição, com destaques para a 
atleta Ana Beatriz, medalha de ouro no ku-
mite sênior e para o aluno Matheus Henri-
que Oyan Domênico, medalha de ouro no 
kumitê sênior.

Confirmando novamente as boas campa-
nhas da última década, as atletas do bas-
quete trouxeram duas medalhas de bron-
ze nas disputas do basquete 3x3 e 5x5. 
Nossas alunas, após uma ótima participa-
ção na competição, reeditaram o confron-
to contra a arquirrival a UNINASSAU (PE) 
com grande vitória pelo placar de 89 a 58 
para a equipe paulista na disputa do 5x5.

No handebol feminino, a UNIP conquis-
tou a medalha de prata após uma com-
petição muito equilibrada enfrentando as 
principais forças do handebol nacional. A 

final foi vencida pela equipe paranaense 
da UNICESUMAR de Maringá pelo placar 
final de 26x22.

Ficha Técnica - Classificação Geral 
Local: Salvador – Bahia 
Delegação da UNIP: 93 pessoas 

Modalidades
Acadêmico – Natação Feminino 1º
Basquete 3x3 Masc. – Vôlei de Praia Masc. –
Basquete 3x3 Fem. 3º Vôlei de Praia Fem. 9º
Cheerleading – Basquete Masculino –
Futebol Virtual Masc. – Basquete Feminino 3º
Futebol Virtual Fem. 10º Futsal Masculino –
Judô Masculino 15º Futsal Feminino 1º
Judô Feminino 3º Handebol Masculino –
Karatê Masculino 1º Handebol Feminino 2º
Karatê Feminino 1º Voleibol Masculino –
League of Legends – Voleibol Feminino 4º
Natação Masculino 1º


