
Jogos Universitários Brasileiros

Os Jogos Universitários Brasileiros – JUBs – tiveram 
sua primeira edição em 1935. A partir de 1968, eles 

passaram a ser anuais e sempre foram o evento mais im-
portante do calendário esportivo universitário anual.

A partir de 1999, os JUBs deixaram de ser disputados por 
seleções estaduais organizadas pelas Federações Uni-
versitárias, sendo então a ser compostos pelas Institui-
ções de Ensino Superior – IES.

Em 2005, houve uma grande mudança no patamar dos 
JUBs. Nesta edição, houve uma parceria inédita entre as 

principais entidades do desporto nacional que criaram 
a Olimpíada Universitária – JUBs, realizando os jogos em 
um novo formato. A UNIP conquistou o título geral da 
primeira edição em 2005 e não parou mais de vencer.

Além de obter o título de todas as edições da Olimpía-
da Universitária – JUBs, que foi concebida apenas para 
dois ciclos olímpicos, os alunos da Universidade Paulista 
continuaram conquistando inúmeros títulos em diver-
sas modalidades, finalizando o ano de 2021 pela 16ª vez 
consecutiva como a IES que mais conquistou medalhas 
no JUBs.



Após o término da parceria que viabilizou a Olimpíada 
Universitária – JUBs, que nos seus oito anos teve as mo-
dalidades de futsal, vôlei, basquete, handebol, natação, 
atletismo, judô e xadrez, os JUBs voltaram a ser organi-
zados apenas pela CBDU e Ministério do Esporte, que 
incluiu novas modalidades no calendário.

Com o novo formato vieram novas modalidades, como 
basquete 3x3, vôlei de praia, e-sports, ginástica artísti-
ca, JUBs acadêmico, corrida de rua, taekwondo, tênis de 
mesa, tênis de campo, esportes paralímpicos, badmin-
ton, mas mesmo assim a UNIP continuou no topo do 
ranking de medalhas, ano após ano.

Com participação média de 3000 alunos, por edição, de 
300 universidades públicas e particulares de todo o Bra-
sil a UNIP fez história nos JUBs.

Confira em nossa galeria de fotos as imagens históricas 
de todos os jogos conhecendo os alunos da UNIP que 
foram destaque na maior competição do desporto uni-
versitário nacional.

Quadro Geral de Medalhas 2005 a 2021
ANO LOCAL OURO PRATA BRONZE TOTAL

2005 Recife-PE 23 20 9 52

2006 Brasília-DF 30 22 15 67

2007 Blumenau-SC 27 15 10 52

2008 Maceió-AL 28 15 8 51

2009 Fortaleza-CE 29 23 7 59

2010 Blumenau-SC 28 10 9 47

2011 Campinas-SP 49 12 13 74

2012 Foz do Iguaçu-PR 50 21 18 89

2013 Goiânia-GO 48 21 22 91

2014 Aracaju-SE 40 28 22 90

2015 Uberlândia-MG 37 23 18 78

2016 Cuiabá - MT 45 21 11 77

2017 Goiânia - GO 71 28 17 116

2018 Maringá - PR 58 37 18 113

2019 Salvador - BA 35 23 12 51

2021 Brasília-DF 36 16 14 66

TOTAL GERAL DE MEDALHAS 634 335 223 1173


