
Em novo formato de disputa, 
JUBs de Maringá reúne nata do esporte e consagra o       
14º título geral nacional para Universidade Paulista 

Maringá - Paraná

2018

As competições da edição de 2018 
dos Jogos Universitários Brasileiros – 

JUBs, realizadas de 4 a 11 de novembro 
em Maringá, passaram por mudanças de 
formato em relação às edições anteriores 
e contaram com um número reduzido de 
atletas - 2.124. Isso ocorreu porque nessa 
edição dos jogos, somente os vencedores 
de suas regiões em suas conferências na-
cionais puderam participar do evento.

Antes, os alunos eram selecionados a par-
tir das etapas regionais ou nacionais. Com 
a mudança de regulamento, foi realizada 
uma fase estadual, em que as Federações 
Universitárias Estaduais organizaram o 

JUBs Estadual como primeira classificató-
ria para o JUBs Fase Final que contou com 
15 modalidades. Além de valer o título 
nacional, o JUBs 2018 fase final também 
serviu como seletiva para os Jogos Uni-
versitários Sul-Americanos e para a Uni-
versíade, considerada a maior competição 
universitária do planeta.

O voleibol feminino cravou definitivamen-
te seu nome como a maior vencedora das 
modalidades coletivas da competição 
desde a criação do evento, há mais de 70 
anos. A Universidade Paulista, comanda-
da pelo treinador mais vitorioso da com-
petição e também técnico da Seleção 

Brasileira Universitária, Fernando Gomes, 
consagrou-se com o 7 título nacional 
em Maringá. A grande final foi disputada 
contra a equipe da UPIS-DF, com vitória 
por 3x0 com parciais de 25x23 – 25x15 – 
25x10.

No basquete feminino, a medalha de ouro 
conquistada por nossas alunas, ratificaram 
o ótimo trabalho realizado nos últimos 
anos e o consequente bicampeonato da 
modalidade. A final, contra a forte equipe 
da UNOCHAPECÓ-SC, foi decidida com 
muita estratégia para derrubar o garra-
fão adversário e não permitir os rebotes 
adversários. Comandada pelo experiente 



e vitorioso técnico Norberto “Borracha”, a 
equipe revelou ao Brasil mais uma estrela 
do esporte nacional – a jovem armadora 
Lays da Silva, que com 20 anos também 
foi convocada para a seleção brasileira 
adulta de basquete.

Com um total de 64 medalhas, sendo 34 
de ouro, 21 de prata e 09 de bronze, o 
time aquático da UNIP mais uma vez fez 
história nas piscinas do Parque Olímpico 
de Maringá. Com o expressivo resultado 
nas piscinas, a natação, foi a equipe com 
a maior presença de pódios na edição pa-
ranaense dos JUBs entre todas as equipes 
esportivas participantes. Os destaques 
da equipe ficaram com Fabio Santi, Vitor 
Alcará, Guilherme Toledo, Sabrina Jacob, 
Clarissa Rodrigues e Julia Rodrigues.

No atletismo, mesmo com a limitação de 
participantes por equipe, nossas alunas e 
alunos alcançaram um grande resultado 

e trouxeram a medalha de prata no ge-
ral por equipe para São Paulo. Sob o co-
mando de Wilson Parreiras, os principais 
destaques foram para o bicampeonato de 
Lucas Catanhede nos 100 metros, Angeli-
ca Scavassa, campeã nos 100 metros com 
barreiras, Luiz Alberto C. Araujo, medalha 
de ouro no salto com vara, Alison Bren-
dom A. Santos, campeão nos 400 metros 
com barreiras e Gisele Aparecida da Silva, 
medalha de ouro nos 800 metros.

UNIP e UNC-SC fizeram a final mais equi-
librada das últimas edições do JUBs no 
handebol feminino. Nossas alunas, com 
muita garra e determinação, fizeram uma 
grande partida contra a equipe catarinen-
se - atuais campeãs da Liga Nacional Adul-
ta – perdendo pelo placar final de 23 a 19 
e conquistando a medalha de prata em 
uma competição que reuniu as maiores 
forças do handebol feminino do Brasil.

Estreante na história do JUBs, a equipe de 
skate da UNIP também brilhou nas cate-
gorias bowl e street e conquistou a meda-
lha de prata na competição geral.

Ficha Técnica - Classificação Geral 
Local: Maringá - Paraná
Delegação da UNIP: 101 pessoas 

Modalidades
Acadêmico – Handebol Feminino 2º
Atletismo Masculino 2º Judô Masculino 5º
Atletismo Feminino 2º Judô Feminino 7º
Basquete Masculino – Natação Masculino 1º
Basquete Feminino 1º Natação Feminino 2º
Ciclismo – Natação Paraolímpica –
FIFA – Skate 2º
League of Legends – Vôlei de Praia Masc. 5º
Futsal Masculino 5º Vôlei de Praia Fem. –
Futsal Feminino – Voleibol Masculino –
Handebol Masculino – Voleibol Feminino 1º


