
A HISTÓRIA DA ATLÉTICA 

 

A Atlética de hoje não possui uma data de fundação, mas já tem algum tempo 
de existência. Sua história nos faz voltar ao Intermed de 2000 em Barbacena. Naquele 
ano, com a maior delegação até a época, a UFJF ganhou várias medalhas e contava 
com atletas de alto nível que se sobressaíram muito. Mas apesar da boa classificação 
final, 5º lugar, da empolgação e da curtição, foram muitas dificuldades na organização. 

Frente às dificuldades que a galera de Juiz de Fora passou em Barbacena, 
emergiu um grupo de alguns dispostos a resgatar a idéia de instituição Atlética. Eles 
estavam dispostos a organizar o esporte na faculdade de Medicina de Juiz de Fora, 
para que nossa faculdade tivesse uma participação mais competitiva em torneios, uma 
melhor organização esportiva e assim conseguisse estar entre os lugares mais altos. 

Muitas foram as dificuldades, mas nada disso fez com que o sonho de uma 
Atlética forte sucumbisse. Várias foram as tentativas para o fortalecimento da Atlética 
e a arrecadação de fundos para tentar começar a alcançar alguns dos objetivos iniciais 
com uniforme, bateria e mais torcida. 

Em 2001 a Atlética continuava a crescer e é nesse ano que ganha seu primeiro 
nome oficial: Associação Atlética da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora (AAFMJF) 
e seu primeiro grande apoio: DAMED. Neste ano, o Intermed foi em Lavras e a 
participação de JF foi melhor planejada, o que fez com que um maior número de 
alunos comparecessem, cerca de 120. Neste ano, já estávamos bem mais 
organizados do que em Barbacena no ano anterior, e muitos foram os progressos, 
apesar da pior colocação da história: penúltimo colocado. 

 

         Figura 1 - Primeiro Símbolo da Atlética 
 



 
Figura 2 - Primeira Delegação (Uberlândia 99) 

Após o retorno de Lavras começaram os planejamentos para 2002 visando o 
Intermed de Alfenas. Já com alguns quilômetros rodados a AAFMJF já sabia como 
lidar com determinadas situações e dificuldades. 

 

Figura 3 - Time de Vôlei Masculino (Lavras 2001) 

 



 

Figura 4 - Torcida em Lavras (2001) 

Em 2002, torna-se de grande valia a atuação da coordenação de esporte do 
DAMED, formada quase exclusivamente por membros da AAFMJF. Neste ano a fama 
do Intermed aumentou significativamente na UFJF e foi grande a expectativa pela 
chegada de setembro. 

Para nossa alegria, conseguimos aumentar nossa delegação para cerca de 
150 pessoas. Coordenamos melhor nossa participação, conseguindo patrocínio para 
os uniformes das varias modalidades e a tão sonhada BATERIA, denominada 
BIZARRA, pode se fazer ouvir pela primeira vez. Pudemos facilitar mais a vida de 
nossos colegas durante o Intermed e pudemos levar Juiz de Fora a uma boa 
participação esportiva 



.

 

Figura 5 - O surgimento da Bizarra 

 

Figura 6 - Vôlei Tri-Campeão (Uberaba 2003) 

Em 2004, nossa Atlética passou por uma mudança importante no processo de 
consolidação da nossa identidade. Registramos nossa organização em cartório e 
assumimos nossa identidade litorânea. Mudanças nas cores e nos mascotes: saem o 
lobo guará vermelho e cinza e entra o Tubarão azul, preto e dourado. 



              

Figura 7 - Atual Símbolo da Atlética          Figura 8 - Cores da Atlética 

 

 
Figura 9 - Mascote da Atlética 

 

Com essa mudança, conseguimos estruturar melhor a nossa Atlética: melhorar 
nossa bateria e fazer nosso bandeirão. O Maior de Minas é orgulho para nossa 
Atlética. 



 

Figura 10 - A primeira vez do Bandeirão 
 

 
 

Figura 11 - Bizarra em Lavras (2004) 
 
 



 
 

Figura 12 - Torcida em Itaúna (2005) 
 

 

A maior organização nos auxiliou a levar a UFJF cada vez mais a um local de 
respeito no Intermed, sem nunca deixar de perder o aspecto bizarro que sempre nos 
caracterizou. Pelo contrário, só ajudou a galera a ter mais tempo para as bizarrices! 

Mas a principal evolução se deu no esporte. Fomos aos poucos, 6º lugar em 
Lavras 2004, 4º lugar em Itaúna 2005 até o vice-campeonato em Alfenas 2006. 
Vieram: o hexacampeonato do vôlei, títulos no tênis de mesa (2005), no handebol 
feminino (2006), no atletismo masculino (2009), no futebol de campo (2009), entre 
outros, além de inúmeras medalhas de prata e bronze. 



 

Figura 13 - Torcida em Itabira (2007) 
  

 
 

Figura 14 - Vôlei Hexacampeão (Itabira 2007) 
 
 



Desde então, nossa Atlética vem crescendo ano a ano, tanto como Instituição, 
como no cenário esportivo em Minas Gerais. Em 2006, 2007, 2009 e 2010 obtivemos 
o 2º lugar geral no Intermed. Em 2008, ficamos com o 3º lugar, mas nos mantivemos 
como a 2ª força do esporte mineiro da Medicina. Nossos times já disputam torneios 
oficiais e não-oficiais, seja entre faculdades de Medicina, seja contra outras 
faculdades, universidades, e até mesmo clubes desportivos filiados à Federação 
Mineira, conseguindo resultados expressivos. 

Hoje, alcançamos a estruturação necessária para sonhar com um vôos 
maiores. O desejo é antigo, mas sabíamos que não havia condições. Com a Atlética 
estruturada e fundamentada, conseguimos, para o ano de 2011, o direito de realizar 
um dos nossos maiores sonhos: organizar o Intermed Minas em Juiz de Fora! 

Esse evento, que contou com a participação aproximada de 4.000 acadêmicos 
de Medicina de todo o Estado de MG, foi um grande divisor de águas: ficou 
comprovada a soberania e competência de nossa instituição. Não haviam mais 
dúvidas: pouco a pouco a nossa Atlética tinha se tornado capaz.  

Confiante, nossa instituição tenta hoje atingir todos os pilares da formação 
sendo referência para toda a comunidade. Além da organização do esporte da 
faculdade, participamos de eventos beneficentes (como aferição de pressão e doação 
de alimentos para a comunidade), alimentamos o sonho de aspirantes à carreira 
médica (com a organização do Workshop) e assim nos tornamos o coração da 
Medicina UFJF. 

Enfim, enxergamos o esporte como complemento da educação médica pois 
através dele são lapidadas virtudes como tolerância a frustração, busca por objetivos, 
disciplina, respeito à diversidade, superação, cooperação, altruísmo, 
autoconhecimento e trabalho em equipe. Acreditamos também que dar identidade aos 
nossos alunos por meio de bandeiras, cores, músicas, símbolos inspira ORGULHO DE 
SER FAMED-UFJF! 



  

 
Figura 15 - Handebol Masculino disputando torneio na UFJF (CAMPEÃO). 



 
Figura 16 - Bandeirão na 

UFJF.

 
Figura 17 – Atuais e antigos diretores. Aqueles que sonharam, trabalharam e 

muito lutaram para concretizar esse nosso sonho, que é a ATLÉTICA MEDICINA 
UFJF. 


