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Como chegar
Para quem vem de ônibus: a Rodoviária de Vitória fica na região do Centro da cidade,
no bairro chamado Ilha do Príncipe. Da Rodoviária ao Campus de Goiabeiras da
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde ocorrerá o evento, o trajeto é de 10
km, aproximadamente, e leva em torno de 20 ou 30 minutos de carro, táxi ou ônibus.
Para quem vem de avião: o Aeroporto de Vitória fica no bairro Goiabeiras, próximo ao
Campus da Universidade Federal do Espírito Santo, onde ocorrerá o evento. O trajeto é
de 6 km, aproximadamente, e leva em torno de 10 ou 20 minutos de carro, táxi ou
ônibus.
Saindo do Aeroporto ou da Rodoviária em direção à Ufes, pode-se embarcar em
qualquer ônibus que passe pela avenida Fernando Ferrari, no bairro Goiabeiras (são
muitas opções).
Saindo do Aeroporto ou da Rodoviária em direção à Orla de Camburi (onde ficam os
hotéis recomendados pela organização), pode-se embarcar em qualquer ônibus que
passe pela avenida Dante Michelini (são também muitas opções).
A Ufes e o entorno
O Campus Universitário em que ocorrerá o evento fica na Av. Fernando Ferrari, no
Bairro Goiabeiras, Vitória. O bairro mais próximo com melhor infraestrutura chama-se
Jardim da Penha. O bairro de Jardim da Penha fica entre a Orla de Camburi (onde
ficam os hotéis recomendados pela organização) e a Ufes; também os bairros da Praia
do Canto e de Jardim Camburi oferecem boas opções de restaurantes, hotéis e diversões
em geral.
Uma vez no Campus Universitário de Goiabeiras, informações podem ser pedidas na SIP
– Secretaria Integrada das Pós-Graduações, no térreo do Prédio Bárbara Weinberg, que
fica localizado em frente à Adufes, próximo ao CCHN.
Mais informações sobre a Universidade podem ser obtidas em: http://portal.ufes.br/.

Hotéis recomendados
Recomendam-se, pela proximidade com o Campus e com a Orla de Camburi, os
seguintes hotéis, todos localizados na Avenida Dante Michelini (os valores das diárias em
apartamentos duplos variam entre R$ 120,00 e R$ 280,00 reais):
Bourbon – (27) 3203-6550
Camburi Praia – (27) 3334 0303
Íbis – (27) 3203-5450
Intercity Píer – (27) 3434 0000

Minuano – (27) 2121 7877
Red Roof – (27) 3041 9500
Sol da Praia – (27) 2127 1500

Restaurantes
O Restaurante Universitário da Ufes fica próximo à Biblioteca Central, a menos de 5
minutos do local de realização do evento, e com preços bem acessíveis.
Ainda na Ufes, há o restaurante Cia. do Sabor, situado no Centro Tecnológico (CT),
próximo do IC-IV.
Há vários restaurantes self-service populares muito próximos à Ufes; ficam na Avenida
Anísio Fernandes Coelho, conhecida como Rua da Lama – que também congrega os
bares mais frequentados pelo público universitário, à noite. Todos em torno de R$
40,00 o quilo. Esses ficam a 5 minutos a pé, em relação ao portão principal do Campus.
Algumas outras opções, no próprio bairro de Jardim da Penha, são: os restaurantes selfservice Chico Bento, Ferreirinha Grill e Sabor e Arte; Corais e Panaché; o Cantina de
Bacco, a Churrascaria Minuano, o Divino Botequim, o Partido Alto etc. A cafeteria Kaffa
também serve almoço executivo.
Todos ficam a 5 ou 10 minutos de carro ou táxi em relação ao portão principal do
Campus.
Pontos de táxi
Em Vitória, os táxis raramente ficam “rodando” pela cidade; é necessário telefonar para
um ponto e solicitar um carro. A corrida entre o aeroporto e a Ufes fica em torno de R$
25,00; entre a rodoviária e a Ufes em torno de R$ 45,00.
Pontos mais próximos à Ufes: (27) 3314 1372 / 3314 0003 / 3314 3774 / 3324 0758 /
3325 7925 / 3325 6106.
Pontos turísticos da cidade de Vitória
Informações podem
ser
obtidas
pelo
http://www.vitoria.es.gov.br/turismo.php.
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Para mais informações:
HOTÉIS:
https://drive.google.com/file/d/0B1pSGnkghOP4OFpqV0FHQ04wTXVSZnZLS240M1Jsa
1I2NkdB/view
BARES E RESTAURANTES:
https://drive.google.com/file/d/0B1pSGnkghOP4RmVsUFBGcFNxOGhhREUydVNsamIw
bExVRGlz/view
OPÇÕES DE LAZER:
https://drive.google.com/file/d/0B1pSGnkghOP4Y0l6WWRNV3h3YVl1VThOUmZqa2dF
X1BoRmNF/view

