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Olá

sabemos que muitas pessoas que participam 
do Simpósio de Pesquisa Sobre Migrações 

não conhecem muito bem a região e, por isso, 
algumas dúvidas podem surgir. 

Pensando nisso, montamos esse breve guia 
para te ajudar e para facilitar sua experiência 
tanto no Campus da Praia Vermelha da UFRJ 

quanto no Rio de Janeiro.
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Transporte

Linhas de ônibus:

     TRO2:
Sai do Jardim de Alah (entre Leblon e Ipanema), passa pela UFRJ 
Campus Praia Vermelha e segue para rodoviária (via Lapa). *

     TRO4: 
Sai da Vinicius de Moraes (Ipanema), vai até UFRJ Campus Praia 
Vermelha e segue para a rodoviária. *

     TRO3: 
Sai do Leblon, passa pela UFRJ e segue para a Central (via Aterro / 
Avenida Nossa Senhora de Copacabana). *
 
     TRO1: 
Sai da General Osório (Ipanema), passa pela UFRJ e vai para Cen-
tral (via Av. Nossa Senhora de Copacabana/ Aterro do Flamengo). *

     TRO5: 
Sai do Alto Gávea, passa pela UFRJ e vai para Central (Via Praia de 
Botafogo). *

     Integrada 1: 
Sai da Barra da Tijuca, mas também passa pelo Alto Leblon e Vieira 

Separamos algumas das principais linhas de ônibus que 
circulam pela Zona Sul e que passam próximas ao Campus 

da Praia Vermelha.
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Souto (Ipanema) e vai para UFRJ, tendo ponto final no Shopping 
Rio Sul (bem próximo do Campus). *

     Integrada 2:
Sai da Barra da Tijuca, passa pela Vieira Souto (Ipanema), por Co-
pacabana (Av Atlantida) e segue para a UFRJ, tendo ponto final no 
Shopping Rio Sul (bem próximo do Campus). *

     415: 
Sai da Cupertino Durão (Leblon), vai para UFRJ e depois segue 
para o Centro (Central). *
 
     426: 
Sai do Jardim de Alah (Leblon), passa pela UFRJ e segue para a 
Tijuca. *

     583: 
Sai do Cosme Velho, passa por Laranjeiras, segue para UFRJ e tem 
ponto final no próprio terminal do Cosme Velho (Ônibus Circular)

     581: 
Sai do Leblon, passa pela UFRJ e tem ponto final da Urca. *

     Ônibus do Rio Sul:
Sai do Shopping Rio Sul de 30 em 30 minutos e vai até a estação 
Cardeal Arcoverde (Copacabana), e vice-versa. Serviço Gratuito.

  * Essa linha realiza o caminho inverso, porém, devido o sentido 
da via, os pontos não são os mesmos. Recomendamos o aplicativo 
Moovit para conhecer melhor as linhas e as opções de transporte.

     LINHAS INTERCAMPI:
As linhas intercampi funcionam de segunda a sexta-feira (exceto 
feriados) e permitem a chegada e saída da Cidade Universitária. 
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O ponto do ônibus que liga a Cidade Universitária ao Campus da 
Praia Vermelha fica dentro do próprio campus. Horário: 
     - Cidade Universitária > Praia Vermelha:
     6h30, 12, 12:15 e 17h15
     - Praia Vermelha > Cidade Universitária:
     12h15, 13h, 15h30, 19h, 22h30.

Bicicletas:

           Além do transporte público, existem alternativas mais eco-
lógicas – e por vezes mais baratas – para se deslocar. Uma delas, 
largamente utilizada pelos cariocas, é a Bike Itaú.
 Trata-se de um projeto socioambiental que disponibiliza 
2.600 bicicletas em 260 estações espalhadas pelo Rio. Para con-
seguir uma bike, basta ter um cartão de crédito e cadastrar seus 
dados pessoais no App “Bike Itaú”. São oferecidos dois planos: o 
diário, por 5 reais; e o mensal, por 10 reais, que permite a utilização 
ilimitada por 30 dias. 
 O sistema libera somente uma bicicleta por perfil e em pe-
ríodos de até 1 hora. Se o percurso desejado for mais longo, será 
preciso retirar uma nova bike após 15 minutos de sua última devo-
lução.

Metrô:
           A estação de metrô mais próxima ao Campus da Praia Verme-
lha é a de Botafogo, que fica a 15-20 minutos de distância se você 
for andando. Entretanto, também há a opção de pegar o ônibus 
513SP, que faz o trajeto Urca-Metrô de Botafogo (e o caminho 
inverso também), passando na frente à Universidade.
           Quem fizer a transferência metrô + ônibus de integração 
dentro de um período de 120 minutos, há uma integração tarifária 
e, em vez de pagar pela passagem do ônibus (R$3,95) e pelo bilhe-
te do metrô (R$4,30), é cobrado o valor único de R$5,30.
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Aplicativos de transporte:

           O aplicativo de trânsito Waze disponibiliza na opção “Car-
pool” um serviço de compartilhamento de caronas. Para participar, 
basta navegar no App e determinar seus horários de chegada e de 
partida e o seu destino. Logo será exibido um catálogo de moto-
ristas inscritos que tenham rotas parecidas. Para completar o ca-
dastro, é preciso inscrever um cartão de crédito para o pagamento 
da corrida, que terá o preço de uma ajuda de custo ao motorista. 
Além disso, é possível restringir o gênero do condutor, o que ofe-
rece maior segurança aos usuários.
 Além do Uber, existem também outras opções de apps de 
viagens, como o 99, que na modalidade “99POP” oferece preços 
mais baixos que o “UberX”, e o Cabify.
 Para o público feminino, há o FemiTáxi, em que somente 
mulheres podem ser motoristas ou passageiras. Uma alternativa 
mais confortável e segura para transitar nas áreas centrais da cida-
de, embora ainda seja pouco conhecida e utilizada pelas cariocas.
 Por sua vez, alunos e profissionais da UFRJ contam com o 
app Caronaê, que organiza caronas solidárias até os Campus. Para 
utilizar o serviço, é necessário cadastrar o DRE, documento que 
assegura seu vínculo com a universidade.
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ONDE COMER?

É de conhecimento geral que bairros da Zona Sul do Rio de 
Janeiro não costumam ser baratos e no bairro de Botafogo a 

história também não é muito diferente. No entanto, é possível 
sim comer bem gastando pouco. Você quer saber como? 

Então confira a seguir nossas melhores dicas para 
economizar do jeito que todo mundo gosta:

Se você é estudante ou servidor da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, você pode ter acesso ao Restaurante Universitário 
da Praia Vermelha, popularmente conhecido como “Bandejão”. 

A cada dia com um cardápio diferente, o Bandejão te oferece 
duas opções de acompanhamentos (arroz e feijão), um prato prin-
cipal (proteína) ou prato vegetariano, duas guarnições (legumes), 
um suco e uma sobremesa. Estudantes da UFRJ pagam R$2,00 e 
servidores pagam R$7,25, além disso, é importante salientar que 
visitantes não possuem acesso ao restaurante universitário!

***Funcionamento: de segunda à sexta com almoço de 11h30 
às 14h e jantar de 17h30 às 20h. 

Bandejão:

Refeitório do SECRJ:
 Como opção para almoço bom e barato, também há o refei-

tório do Sindicato dos Comerciários. Os associados pagam menos 
por quilo, mas qualquer pessoa pode comer lá pagando R$27,90/
quilo. A comida é muito gostosa e sempre há muitas opções, tanto 
de proteínas quanto de saladas. Ele fica no 2º subsolo do Sho-
pping Rio Sul e funciona de 11h30 às 15h30.
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SUJINHO:
Mais informal e com diversas opções de pratos feitos, encon-

tramos o famoso “Sujinho”, queridinho dos universitários. Qual-
quer pessoa, mesmo sem ser estudante, pode escolher sua mesa 
e fazer seu pedido. O preço varia de R$12,00 à R$21,00, aproxi-
madamente. O sujinho fica dentro do campus, próximo à saída da 
Lauro Miller.

REFEITÓRIO ORGÂNICO:

Favorito de muitos vegetarianos e veganos, o Refeitório Or-
gânico é um restaurante 100% vegetariano com diversas opções 
de pratos. O preço não é tão barato quanto às outras opções, mas 
é uma boa sugestão para quem não come carne e gosta de menus 
variados. As opções do buffet variam de R$8,00 à R$22,50 e o  pra-
to do dia custa R$25,50. O refeitório se localiza na Rua Dezenove 
de Fevereiro, 120 e funciona de segunda à sábado de 11h às16h00.

Para mais informações, acesse o site http://www.refeitorioor-
ganico.com.br/index.php

Praça de Alimentação
Shopping Rio Sul: 

Se você decidir não economizar, a praça de alimentação do 
Shopping Rio Sul, localizado ao lado do campus, te oferece di-
versas opções de restaurantes e fast-foods com opções e preços 
muito variados.
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POntos 
turísticos

O VI Simpósio de Pesquisa sobre Migrações terá como palco
a Cidade Maravilhosa, então nada mais justo do que separar um 
tempinho de sua estadia para conhecer pontos turísticos incríveis 
do nosso Rio de Janeiro. Sabemos que os valores são importan-
tes, então separamos 8 pontos bem importantes, para que pos-
sam ter acesso a um pedacinho da nossa cidade. Começaremos 

com programas gratuitos e, depois passaremos aos pagos, dando 
sempre uma distância do Campus da Praia Vermelha UFRJ.

Arpoador (6,7 km de distância da UFRJ PV)

A praia e a pedra do Arpoador são paradas obrigatórias para 
quem visita a orla do Rio de Janeiro. Claro que todas as praias 
possuem seu charme, mas esta praia possui um pôr do sol incrí-
vel, aplaudido e comentado pelos visitantes. Possui mais ou menos 
500m de extensão, com ondas constantes e bem visitada pelos 
surfistas da região.
Entrada: Espaço público.
Estação de metrô mais próxima: General Osório (Linha 1)

Algumas outras praias:
“Do Leme ao Pontal não há nada igual no mundo”. Se Tim 

Maia disse, quem somos nós para discutir? Focando nas praias 
mais próximas ao campus, saindo da UFRJ na zona sul, a praia mais 
próxima é a da Praia Vermelha (1km de distância), mas ela não está 
sendo muito indicada para o banho nos últimos tempos. As Praias 
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de Botafogo (1,3km de distância) e do Flamengo (3,4km de distân-
cia) acabam sendo mais propensas para caminhadas e pedaladas 
na orla com a Bike Itaú, por exemplo. Para o banho, indicamos 
as praias de Copacabana (3,2km de distância), Ipanema (5,6km de 
distância) e Leme (3km de distância). Usar o metrô ou caminhar até 
as praias é um bom pequeno passeio.

Parque Lage (5km de distância da UFRJ PV)

Localizado na Rua Jardim Botânico, no bairro de mesmo 
nome, o Parque Lage é um dos mais conhecidos parques públicos 
do Rio de Janeiro, agraciado com inúmeros jardins e aos pés do 
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Cristo Redentor. O espaço conta, também, com um palacete do 
início do século, onde hoje funciona a escola de Artes Visuais.

 

Possui uma excelente estrutura e, para quem curte história 
conta com uma antiga lavanderia de pedra, do período imperial. 
Uma excelente dica é ir bem cedo para desfrutar do café da manhã 
no restaurante localizado dentro do Palacete. Os preços não são os 
mais baratos, mas é uma experiência gastronômica ótima. 
Entrada: Gratuita (Estacionamento pago, consulte valor no local)
Horário de Funcionamento: Todos os dias, das 8h às 17h.
Estação de Metrô mais próxima: Para chegar ao Parque Lage, 
pegue o metrô linha 1 ou 2, desça na Estação Botafogo, e pegue 
logo em frente o Metrô Na Superfície sentido Gávea. Saia na 
Estação Hospital da Lagoa.

Lagoa Rodrigo 
de Freitas (5km de distância da UFRJ PV)
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Um dos cartões postais mais bonitos, a Lagoa Rodrigo 
de Freitas se encontra na Zona Sul, no bairro de mesmo nome, 
separando o Leblon de Ipanema. Em sua orla, existem ciclovias 
e pistas de cooper, que costumam estar cheias de pessoas se 
exercitando ou curtindo a paisagem. Isto pode ser feito a pé ou, 
até mesmo, alugando uma das bicicletas pelo App Bike Itaú. O 
espaço ainda conta com inúmeras opções de bares, restaurantes 
e quiosques.
 

Entrada: Gratuita
Estação de Metrô mais próxima: Para chegar à Lagoa Rodrigo 
de Freitas, pegue o metrô linha 1, desça na Estação Cantagalo e 
caminhe em direção à Av. Epitácio Pessoa ou desça na Estação 
General Osório e siga pelo acesso E.

Escadaria 
 Selarón (5,1km de distância da UFRJ PV)

A famosa Escadaria Selarón liga o Largo da Lapa ao bairro 
de Santa Teresa. Ela é decorada com mosaicos feitos pelo artista 
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plástico chileno Jorge Selarón e conta com 215 degraus e 125 m de 
comprimento. Deste ponto, você pode conhecer as ruas de Santa 
Teresa, visitar os Arcos da Lapa e, ainda parar em algum barzinho 
por ali para um petisco ou refeição mais elaborada. Opções não 
faltam. 
Entrada: Espaço público.
Estação de Metrô mais próxima: Cinelândia (Linha 1 e 2)

Feira de São 
 Cristóvão (10,9km de distância da UFRJ PV)

Localizada no Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições 
Nordestinas, a comumente chamada Feira de São Cristóvão fica 
localizada no bairro de mesmo nome, no Campo de São Cristóvão, 
com fácil acesso às zonas da cidade. O local proporciona, além de 
comidas típicas nordestinas, um ambiente de diversão e aconchego 
como poucos. Mesmo que você não seja do Nordeste, vai acabar 
se sentindo em casa com a imensidão de restaurantes, karaokês e 
bares para todos os gostos. 
Horário de funcionamento: Terça à quinta (10h às 18h), Sextas a 
domingo (10h às 20h) - O horário indicado é o limite para a entra-
da, nos fins de semana a feira costuma ficar aberta até depois da 
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Localizado na Rua Jardim Botânico, nº 920. Espaço criado por 
Dom João VI, o Jardim Botânico abriga mais de 9 mil espécies de 
vegetais, foi declarado como Reserva da Biosfera pela Unesco e 
tombado pelo IPHAN. O lago com vitórias-régias e o famoso ca-
minho de palmeiras imperiais estão entre suas principais atrações

 

Horários de Funcionamento: Segundas: das 12h às 18h/ De terça 
a domingo: das 8h às 18h.
Entrada: R$15,00 (Inteira)
Estação de Metrô mais próxima: Para chegar ao Jardim Botânico, 
pegue o metrô linha 1 ou 2, desça na Estação Botafogo, e pegue 
logo em frente o ônibus Metrô Na Superfície sentido Gávea. Saia 
na Estação Jardim Botânico e acesse o Jardim pelo portão da Rua 
Pacheco Leão, 101.

meia noite. 
Entrada: Gratuita de terça à sexta (10h às 18h) e R$5,00 das 18h de 
sexta até 20h de domingo (Exceto feriados).
Estação de Metrô mais próxima: São Cristóvão (Linha 2) + Linhas 
209, 665, 624, 634

  Jardim 
Botânico (5,7km de distância da UFRJ PV)
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  Cristo 
Redentor (7,5km de distância da UFRJ PV)

O principal cartão postal do Rio de Janeiro e eleito uma das 
Sete Maravilhas do Mundo Moderno, o Cristo Redentor possui 
30m de altura e fica no alto do morro do Corcovado (Floresta da 
Tijuca), a, aproximadamente, 700m de altitude e com uma vista 
incrível da cidade. Para chegar ao monumento, a pedida é um ex-
celente passeio de trem que dura, mais ou menos, uns 20 minutos.

 

Horários de Funcionamento: De segunda a domingo, das 8h às 
19h, com saídas a cada meia hora.
Estação de Metrô mais próxima: Existem 2 formas de chegar ao 
Cristo Redentor: 

1. Vans oficiais do Parque Nacional da Tijuca*:
- Largo do Machado: Utilizando as linhas 1, 2 ou 4, desembarque 
na estação Largo do Machado.
- Copacabana: Utilizando as linhas 1 e 4, desembarque na esta-
ção Cardeal Arcoverde. Descer a Rua Rodolfo Dantas em direção à 
Praia. Virar à esquerda na Av. Atlântica e seguir até a Praça do Lido. 
*As vans do Parque Nacional da Tijuca são as únicas vans oficiais 
que te levam até o Corcovado.
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Horário de Embarque das Vans: Segunda a sexta, das 8h às 16h. 
Sábado, domingo e feriados das 8h às 17h.

2. Trem do Corcovado: 
Desembarque na estação Largo do Machado do Metrô. Em segui-
da, pegue o ônibus de integração que vai em direção ao Cosme 
Velho e desça em frente à Igreja São Judas Tadeu.
Entrada: Valores variam por volta de R$75,00 (Consulte o site 
www.tremdocorcovado.rio para maiores informações e compra de 
ingressos).

Pão de Açúcar

Saindo da Praia Vermelha indo até o morro da Urca e de lá 
um segundo bondinho até o topo do morro do Pão de Açúcar, 
que fica a 396 metros do nível do mar. Do alto dos dois morros é 
possível vislumbrar uma incrível paisagem da cidade, incluindo a 
enseada de Botafogo, a orla de Copacabana e a entrada da Baía 
de Guanabara.
Horários de Funcionamento: 8h às 21h.
Entrada: O site www.bondinho.com.br conta com diferentes valo-
res e descontos.
Estação de Metrô mais próxima: Para chegar ao Pão de Açúcar, 
pegue o metrô linha 1 ou 2 e desça na Estação Botafogo. Em se-
guida, pegue o ônibus de integração (513 - Botafogo Urca) em 
direção à Urca.
Observação: Saindo da UFRJ, só é preciso caminhar 800 metros 
em direção à Praia Vermelha para chegar ao primeiro bondinho.
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Agenda 
cultural

Pensando em aproveitar ao máximo a cidade do Rio 
durantea semana do Simpósio, separamos alguns eventos 
culturais que acontecerão nesse período. Alguns deles são 

pagos e estão sujeitos à disponibilidade de ingressos,
mas alguns é só ir e aproveitar!

SEGUNDA-FEIRA - 19/11:

Roda de Samba da Pedra do Sal: 
Samba muito bom e tradicional que ocorre todas as segundas.
Onde? Pedra do Sal, Rua Argemiro Bulcão, Gamboa.
Quando? A partir das 18h. 
Quanto? Gratuito.
Observação: o evento é cancelado em caso de chuva.
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NINA VIVE
Espetáculo biográfico e musical da cantora Nina Simone (diva do 
jazz, mulher, negra e militante).
Onde? Fundição Progresso, Rua dos Arcos, 24 - Lapa.
Quando? 20:00h. 
Quanto? Ingressos a partir de R$80,00 a inteira no site 
www.eventim.com.br

TERÇA-FEIRA - 20/11: Feriado      
dia da consciência negra

Homenagem e celebração do 
   Dia da Consciência Negra 
A celebração tem início no começo da manhã e conta com rodas 
de capoeira, músicas e venda de roupas e comidas típicas da cul-
tura afro-brasileira.
Onde? No monumento a Zumbi dos Palmares, na Avenida Presi-
dente Vargas, no Centro do Rio.
Quando? Começa por volta das 8h.
Quanto? Gratuito.
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QUarta-FEIRA - 21/11:

Laila Garin e Roda cantam Elis 
Laila Garin, que interpretou Elis Regina em “Elis, A Musical” se apre-
sentará com sua banda.
Onde? Theatro Net Rio - Copacabana.
Quando?  21h.
Quanto? Ingressos nos valores de R$40,00 (Balcão) e R$50,00 (Pla-
téia) a venda em www.ingressorapido.com.br

QUINTA-FEIRA - 22/11:

Forró de Pife 
Um pedacinho do nordeste no Rio de Janeiro, pra quem adora 
dançar forró! O evento acontece todas as quintas.
Onde? Ocupação Manoel Congo – Rua Evaristo da Veiga, 47 – 
Cinelândia.
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Quando? Às 19h.
Quanto? De graça! (O evento conta com a colaboração de quem 
quiser ajudar para que os encontros continuem acontecendo).

Sexta-FEIRA - 23/11:

Show Lulu Santos 
Onde? Vivo Rio - Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do 
Flamengo
Quando? 22h
Quanto? Ingressos a partir de R$180,00 a inteira em www.even-
tim.com.br

SÁBADO - 24/11:

Feira Chega Junto
A feira convida refugiados e imigrantes para mostrar a sua cultura 
através da gastronomia e conta sempre com uma atração musi-
cal. O evento acontece todo último sábado do mês. 
Onde? Christ Church Rio, na Rua Real Grandeza, 99, em Botafogo.
Quando? de 10h às 17h.
Quanto? Gratuito.
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ABBA Mamma Mia Tribute Show 
Homenagem ao grupo ABBA pelos 45 anos.
Onde? Teatro Bradesco Rio - Av das Américas, 3.900. Loja 160 - 
Shopping VillageMall, Barra da Tijuca
Quando? 20:30h 
Quanto? Ingressos a partir de R$50,00 em www.uhuu.com/

Show Lulu Santos 
Onde? Vivo Rio - Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do 
Flamengo
Quando? 21h
Quanto? Ingressos a partir de R$180,00 a inteira em www.even-
tim.com.br

Orquestra Petrobras Sinfônica 
- Série Portinari 4
Onde? Theatro Municipal - Praça Floriano, Centro.
Quando? 16h
Quanto? Ingressos de R$10,00 a R$48,00 em 
 www.ingressorapido.com.br
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Domingo - 25/11:

Feira Livre da Glória
Além de ser uma feira tradicional com venda de alimentos, a feira 
da Glória oferece artesanato, gastronomia e diversas atividades 
culturais. 
Onde? Na Av. Augusto Severo, Glória.
Quando? A partir das 8h.
Quanto? Gratuito.

Feirinha da Praça São Salvador
Essa feira reúne gastronomia, roupas, artesanato, música e um 
clima muito agradável para passar o domingo. Ocorre todos os 
domingos.
Onde? Praça São Salvador, Laranjeiras
Quando? A partir das 10h.
Quanto? Gratuito.
Observação: a feirinha é cancelada em caso de chuva.
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Separamos também algumas da peças de teatro e projetos em 
exposição durante o período do Simpósio:

A última aventura é a morte 
Inspirada em um poema inédito do dramaturgo alemão Heiner 
Müller, a peça coloca lado a lado atores, bonecos e projeções, em 
uma encenação que alinha teatro, artes visuais e performance, tra-
zendo para o seu universo uma discussão política e contemporâ-
nea.
Onde? Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) 
Quanto? R$30 (inteira) e R$15 (meia). 
Mais informações em: http://culturabancodobrasil.com.br/

TEATRO:

ARTES VISUAIS:

Jean-Michel Basquiat
Exposição retrospectiva do Basquiat (1960-1988), inédita no país, 
com mais de 80 quadros, desenhos e gravuras. 
Onde? Centro Cultural Banco do Brasil
Quanto? ENTRADA FRANCA.

Galeria de Valores
Exposição de longa duração que mostra a trajetória da moeda no 
Brasil e no mundo, com cerca de 2 mil peças do acervo numismá-
tico do Banco do Brasil. 
Onde? Centro Cultural Banco do Brasil
Quanto? ENTRADA FRANCA.
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Ofisuka 2068:
Imaginando um Futuro do Trabalho
A exposição convida os visitantes a descobrir um futuro possível 
para a vida profissional 50 anos adiante, já que se estima que 65% 
das crianças que hoje estão na escola primária irão desempenhar 
atividades ainda não existentes.
Onde? Museu do Amanhã
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Hospedagem

Aos simposistas que desejarem se hospedar nas proximida-
des, apresentamos algumas das inúmeras opções de locais para a 
estadia.

 Para início das buscas, os sites Booking.com, Trivago e 
Expedia são os mais utilizados na região. Com designs fáceis e 
diversas alternativas oferecidas, a procura por uma diária compa-
tível às necessidades do hóspede será facilitada. Em todos os três, 
há como restringir a busca por preços, localidade e avaliação do 
público. Outra plataforma relevante é o AirBnb, serviço online para 
anúncios e reservas públicas de acomodações.

 Separamos opções de hospedagem mais próximas à sede 
do Simpósio. Localizado na Urca, o campus fica próximo ao bairro 
de Botafogo. Ambos os locais detêm importância turística e, por 
isso, apresentam variados locais para a estadia.

 Próximos ao metrô de Botafogo encontram-se diversos ho-
téis. Três da rede Ibis, conhecida pela sua difusão em várias cidades 
e pela praticidade de suas habitações, localizam-se no bairro.
 •  Ibis Rio de Janeiro Botafogo, na Rua Paulino Fernandes
 •  Ibis Budget RJ Praia de Botafogo, na Praça Joia Valansi
 •  Ibis Styles Rio de Janeiro Botafogo, na Rua São Clemente
 

 •  Quality Suítes Rio de Janeiro Botafogo, na Rua Sorocaba

 No entanto, os hotéis citados apresentam um preço maior 
em comparação a outros estabelecimentos. A instalação em Bota-
fogo, zona sul da cidade, e a proximidade à praia elevam o valor 
das diárias, que estão entre 115-230 reais. 

 Porém, existem locais mais econômicos que não se distan-
ciam do campus. É o caso dos diversos hostels localizados no bair-
ro. Nas proximidades da Rua Voluntários da Pátria, pode-se encon-
trar diversas hospedagens compartilhadas. 
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 •  O BotaHostel, um dos mais próximos da UFRJ Praia Ver-
melha, dispõe quartos mistos a partir de R$ 35. 
 •  O Injoy Hostel, localizado na Rua Estácio Coimbra, com 
preços que variam de 35 a 115 reais. 
 •  O Gaia Comfort Hostel, na Rua Mena Barreto, com diárias 
a partir de R$ 40. 

 Mais próximo da estação de metrô, na Rua São Clemente, 
localizam-se outros dois estabelecimentos atrativos.
 •  O Ace Praia de Botafogo Suítes, com preços a partir de 90 
reais.
 •  O Hotel Ace Suítes, que oferece quartos compartilhados a 
partir de R$ 56.

 Para quem desejar permanecer na Urca, a 15 minutos da 
faculdade e próximo a Mureta da Urca, existe o Hotelinho Urca 
Guesthouse. Porém, pela proximidade aos pontos turísticos da ci-
dade, a estadia demanda um investimento de R$199.

 É importante lembrar também que o bairro de Copacabana 
está logo ao lado. Atravessando o Túnel Engenheiro Marques-Pôr-
to, novas possibilidades de hotéis, hostels e albergues se apresen-
tam. Basta procurar o que melhor encaixar no orçamento e apro-
veitar a estadia no Rio nesse momento de estudos.
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      Onde posso sair próximo ao Campus?

1. Praia de Botafogo: 
Localizada a uns 15 minutos do campus da Praia Vermelha, a Praia 
de Botafogo é um ótimo lugar para relaxar e observar o mar. É 
importante citar que a praia é imprópria para banho e, por isso, é 
mais vazia e tranquila.

Outras 
dicas

      Onde encontro serviços de impressão?
 
1. Itamar ou “Ita”:
Localizado dentro do palácio da Escola de Comunicação, o Ita é 
bem popular entre os estudantes. A xerox custa R$0,15 cada pági-
na e a impressão custa R$0,50 cada página também.

2. DCE Mário Prata: 
O Diretório Central de Estudantes da UFRJ, no campus da Praia 
Vermelha, também oferece serviço de xerox (R$0,15 e impressão 
R$0,50).

3. Xerox do prédio de Serviço Social: 
Também dentro do Campus da Praia Vermelha, você encontra ou-
tro serviço de xerox e impressão no mesmo preço dos outros ci-
tados aqui, mas com um diferencial: aceitam cartão de débito e 
crédito.
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2. Shopping Rio Sul:
Localizado ao lado do Campus, o Shopping Rio Sul tem diversas 
lojas e serviços de lazer para passar o tempo.

3. Baixo Botafogo: 
localizado na Rua Voluntários da Pátria, próximo ao Metrô de Bo-
tafogo, o “Baixo Botafogo” é a rua favorita dos happy hours do 
bairro, pois conta com diversos bares e restaurantes que ficam 
bastante cheios à noite, principalmente quando o fim de semana 
está próximo.

4. Mureta da Urca: 
localizado na Rua Cândido Gaffree, na Urca, 10 a 15 minutos a pé 
do campus, você encontra a Mureta da Urca. É um ponto de en-
contro de amigos, turistas e diversas pessoas, possui bares próxi-
mos e tem seu pico de visita às quintas-feiras e sextas-feiras. Além 
disso, conta com uma bela vista da Baía de Guanabara e um pôr 
do sol inigualável.

Texto: Ana Luiza Petacci, Juliana Martinez, Mayra Bragança, 
Myla Guimarães, Rafael Vasconcelos e Vitória Barbosa.
Diagramação: Juliana Martinez.

Supervisão: Otávio ávila e mohammed elhajji.




