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Jogos Universitários e dos Servidores
Tanto os Jogos dos Servidores das Universidades
Estaduais do Paraná (Josuepar), quanto os Jogos
Universitários do Paraná (JUPs), são eventos que
proporcionam a integração entre atletas das diversas
Universidades do Paraná. A importância maior dos jogos
está no fato de que o esporte, ao promover a integração,
produz crescimento pessoal dos participantes. Em
qualquer modalidade esportiva, cada atleta melhora a
criatividade e, ao mesmo tempo, a disciplina, fatores fundamentais para a atividade
profissional e para a vida particular das pessoas.
O preparo físico repercute positivamente na qualidade de vida, melhora a
habilidade para a convivência coletiva, a autoestima e o bom humor, além de
retardar o envelhecimento e ampliar a memória. É no encontro com os outros que o
ser humano desafia a sua própria humanidade e se torna melhor. Vida longa ao
Josuepar e JUPs, que eles continuem cumprindo sua função humanizadora.

Jogos Universitários do Paraná
Acadêmicos da Unioeste participaram dos Jogos Universitários do Paraná
(JUPs), realizados de 5 a 11 de setembro, em Cianorte. Os jogos são disputados por
acadêmicos de graduação e pós-graduação das Instituições de Ensino Superior do
Paraná. A participação promove a mobilização da juventude universitária em torno
do esporte, permite identificar talentos, desenvolve o intercâmbio sociocultural,
estimula a prática do esporte e visa o desenvolvimento integral da personalidade.
O pró-reitor de Extensão, Remi Schorn, representou a Unioeste na mesa de
abertura dos jogos. A delegação contou com 127 membros, que competiram no
atletismo, basquete masculino e feminino, futsal masculino e feminino, handebol
masculino e feminino, tênis de campo, natação, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

Bons resultados
A prática esportiva está sendo valorizada na Unioeste, com isto, a
classificação geral na Federação Paranaense de Desportos Universitários (FPDU)
evoluiu, passando do nono lugar em 2012, para sexto em 2013 e 2014.
Os campeões dos JUPs participaram dos Jogos Universitários Brasileiros
(JUBs), em Aracaju, de 29 de outubro a 9 de novembro. Foram classificados quatro
atletas da Unioeste: Everton Vilques dos Santos, do atletismo, obteve o primeiro
lugar nos 110 metros com barreira; Hugo Zanotti Mendonça Caetano foi campeão
no xadrez; Leonardo Borges de Souza e Keila Priscila dos Santos classificaram-se na
natação, nas provas dos 200 metros borboleta e 400 metros medley. O basquete
feminino e o vôlei de praia conseguiram o terceiro lugar.

Jogos Universitários Brasileiros
Nos JUBs, Everton Vilques dos
Santos conseguiu o terceiro lugar nos 110
metros com barreira e Hugo Zanotti
Mendonça Caetano ficou em terceiro
lugar no xadrez. Keila Priscila dos Santos
ficou em quarto lugar nos 200 metros
borboleta e quinto nos 400 metros
medley, já Leonardo Borges de Souza
obteve o sétimo lugar nos 400 metros
medley e sexto nos 200 metros borboleta.

Jogos dos Servidores das Universidades do Paraná

Jogos promovem
integração dos servidores
Com o objetivo de promover
a integração e fomentar o intercambio esportivo, recreativo e cultural
entre os servidores das sete universidades estaduais, foi realizada a
23ª edição dos Jogos dos
Servidores das Universidades
Estaduais do Paraná (Josuepar),
sediada pela Universidade
Estadual de Maringá (UEM), nos
dias 25 a 28 de setembro, em
Maringá.
A Unioeste participou do
evento com uma delegação composta por 67 servidores, entre os

800 atletas que competiram no
atletismo, basquete, bocha, bolão
feminino e masculino, boliche
feminino e masculino, canastra,
futebol suíço, futsal, malha, natação, peteca, sinuca, tênis de campo
e de mesa, truco, voleibol, vôlei de
praia e xadrez.
A abertura contou com a
presença do reitor, Paulo Sérgio
Wolff, do vice-reitor, Carlos Alberto
Piacenti, e do pró-reitor de
Extensão, Remi Schorn.

Resultados
A equipe da Unioeste foi
campeã no tênis de campo masculi-
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no, ganhou sete medalhas no
atletismo e seis na natação, com
isto a equipe feminina sagrou-se
vice-campeã, tanto no atletismo,
quanto na natação. O futsal também obteve o 2ª lugar, já o bolão
feminino, malha, peteca masculino
e tênis de campo feminino obtiveram o terceiro lugar e o vôlei de
praia ficou em quarto lugar.
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