
Universidade Paulista vence
campeonato brasileiro pelo nono ano
seguido e finaliza o ano de 2013 como a melhor do Brasil.

Goiânia - Goiás

2013

Os JUBs 2013 foram realizados na cida-
de de Goiânia-GO, no período de 25 

de outubro a 3 de novembro, e contaram 
com a participação de 4 mil atletas de mais 
de 300 IES de todo o território brasileiro.

Após sagrar-se como a única campeã ge-
ral das Olimpíadas Universitárias Brasileiras 
em dois ciclos olímpicos (2005 a 2012), a 
UNIP continuou mostrando sua força nes-
se novo formato do evento e dominou 
os Jogos Universitários Brasileiros – JUBs 
2013, sendo a recordista de medalhas e 
pontos disputados em 10 modalidades 
esportivas, nos naipes masculino e femini-
no, e novamente conquistou o título geral, 
pelo nono ano consecutivo.

Nas modalidades realizadas no primeiro 
período dos jogos, os destaques ficaram 
por conta da natação e do judô, nos quais 
obteve o título de campeã geral no mas-
culino e no feminino. A equipe de xadrez 
feminino também foi ouro e nossas alunas 
do atletismo conquistaram a medalha de 
bronze por equipes. A novidade de 2013 
ficou por conta da dupla de vôlei mascu-
lino, prata na primeira edição do torneio 
dos jogos brasileiros.

Com participação em cinco semifinais nas 
modalidades de quadra, na segunda eta-

pa dos 61º Jogos Brasileiros Universitários 
– JUBs 2013, a UNIP exerceu, novamente, 
amplo domínio no cenário nacional. Nas 
finais, medalha de ouro para as equipes de 
vôlei feminino – tetracampeã nacional – e 
handebol masculino – tricampeã nacio-
nal. As meninas do handebol e os alunos 
do basquete conquistaram o bronze, e a 
equipe de futsal masculino assegurou o 4º 
lugar nacional entre as 27 participantes da 
competição.

Os 61º Jogos Universitários Brasileiros – 
JUBs 2013 – foram uma realização da Con-
federação Brasileira do Desporto Universi-
tário (CBDU), em parceria com o Ministério 
do Esporte, Governo do Estado de Goiás e 
Prefeitura de Goiânia.

Além da conquista do título geral dos Jo-
gos Universitários Brasileiros – JUBs – pelo 
nono ano consecutivo, a Universidade 
Paulista conquistou também o Troféu Efi-
ciência – prêmio nacional concedido à 
Instituição de Ensino Superior – IES – que 
mais somou pontos em todas as modali-
dades esportivas realizadas pela Confede-
ração Brasileira do Desporto Universitário 
– CBDU em 2013.

Ficha Técnica - Classificação Geral 
Local: Goiânia - Goiás 
Delegação da UNIP: 118 pessoas

Modalidades de Quadra
Futsal Masc. 4º Basquete Masc. 3º
Futsal Fem. -- Basquete Fem. --
Vôlei Masc. -- Hand Masc. 1º
Vôlei Fem. 1º Hand Fem. 3º

Modalidades Individuais
Natação Masc. 1º Judô Fem. 1º
Natação Fem. 1º Xadrez Masc. 8º
Atletismo Masc. 4º Xadrez Fem. 1º
Atletismo Fem. 3º Vôlei Areia Masc. 2º
Judô Masc. 1º Vôlei Areia Fem. --


