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Pela 16ª vez consecutiva, UNIP
conquista maior número de medalhas nos JUBs

Campeã no Basquete, Handebol e Vô-
lei Feminino e com diversos títulos 

nas modalidades individuais, UNIP volta 
para São Paulo com 66 medalhas na ba-
gagem, sendo 36 de ouro, 16 de prata e 
14 de bronze.

Não realizados em 2020 por conta da pan-
demia, os JUBs voltaram em grande estilo 
e com ótima estrutura na cidade de Brasí-
lia (DF). Entre 9 e 18 de outubro, mais de 
3500 atletas universitários de 271 Institui-
ções de Ensino Superior do Brasil disputa-
ram 26 modalidades esportivas no maior 
evento universitário da América Latina.

A UNIP viajou para a capital federal com 
uma delegação de 96 pessoas, obteve óti-
mos resultados nas onze modalidades em 

que disputou e manteve a hegemonia no 
quadro de medalhas da competição. Nas 
modalidades individuais, a Atlética UNIP 
atingiu a expressiva marca de 63 meda-
lhas conquistadas.

A Natação manteve a tradição de modali-
dade da UNIP que mais conquista meda-
lhas nos Jogos Universitários Brasileiros: 
foram 40 no total, somando-se 25 meda-
lhas de ouro, 9  de prata e 6 de bronze. 
Os destaques da equipe nas piscinas dos 
JUBs 2021 foram Ana Vieira, com 7 meda-
lhas de ouro e 1 de prata, e Brandonn Al-
meida, com 8 ouros conquistados.

Os alunos-atletas da Universidade Paulista 
também brilharam nas modalidades de 
luta dos JUBs 2021, totalizando 14 meda-

lhas conquistadas nos tatames. No wres-
tling, a equipe da UNIP garantiu o topo da 
classificação geral nos naipes feminino e 
masculino, com 7 medalhas conquistadas. 
No karatê, foram 2 medalhas de prata e 
1 de bronze. Já a equipe de taekwondo 
somou 3 bronzes. Por fim, os judocas da 
UNIP completam a lista com 1 prata e 1 
bronze.

As mesa-tenistas da UNIP fizeram uma do-
bradinha no pódio. Thiemy Fukase ficou 
com o título dos JUBs 2021 e Maíza Mota 
foi a vice-campeã. Nas quadras, destaque 
para a tenista Gabriela Takita, campeã nas 
duplas mistas ao lado de Victor Bertoldo 
e terceira colocada na chave de simples. 
Fechando a lista dos esportes de raquete, 



no badminton foram conquistadas 3 me-
dalhas de ouro e 1 de prata.

Das cinco modalidades de quadra da UNIP 
que viajaram para Brasília, três foram às fi-
nais, tendo sido conquistadas 3 medalhas 
de ouro em finais emocionantes.

O esquadrão laranja do Basquete Femini-
no foi para Brasília com um time de peso, 
incluindo atletas com passagem pela se-
leção brasileira, e teve trabalho para con-
firmar o favoritismo e vencer a final contra 
a    Univeritas (RJ) com uma  cesta vitoriosa 
faltando apenas dez segundos para o fim 
de jogo.

As meninas do Handebol venceram as fa-
voritas e bicampeãs nacionais da UnC (SC) 
por 22x20 na final.

O Vôlei Feminino ratificou o recorde como 
a modalidade de quadra mais vencedora 

da UNIP na história    dos JUBs e alcançou 
o octacampeonato da competição. Com 
mais um título, o técnico Fernando Gomes 
chegou à sua 7ª conquista nos JUBs.

Além das três modalidades de quadra 
campeãs, o Futsal Masculino ficou com a 
5ª colocação e o Futsal Feminino, com a 
8ª colocação.

O Diretor Geral de Esportes da Unip, Ro-
berto Toledo (Prof. Roba), enalteceu os re-
sultados após um ano sem o evento por 
conta da pandemia: “Foi muito bom estar 
de volta às competições sem nenhuma 
intercorrência. Parabenizo todos os atle-
tas e técnicos pelos ótimos resultados e 
agradeço à Reitoria da UNIP, que viabilizou 
nossa vinda para Brasília, em que manti-
vemos a hegemonia no quadro de meda-
lhas”.
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Modalidades
Atletismo Feminino – Natação Feminino 1º
Atletismo Masculino – Natação Masculino 1º
Badminton Feminino 1º Taekwondô Fem. 6º
Badminton Masculino 3º Taekwondô Masc. 7º
Basquete Feminino 1º Tênis Feminino 2º
Basquete Masculino – Tênis Masculino 3º
E-games – Tênis de Mesa Fem. 1º
Futsal Feminino 6º Tênis de Mesa Masc. –
Futsal Masculino 5º Voleibol Feminino 1º
Handebol Feminino 1º Voleibol Masculino –
Handebol Masculino – Xadrez Feminino –
Judô Feminino 8º Xadrez Masculino –
Judô Masculino – Wrestling Feminino 1º
Karatê Feminino 2º Wrestling Masculino 1º
Karatê Masculino 20º Esporte Paradespotivo –


