
Como chegar ao evento e onde se hospedar 
 
 
Como chegar ao evento: 
 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Avenida Bandeirantes, 3900 - Vila 
Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14040-905 
www. fearp.usp.br 
Tel (16) 3315-3888 
 
- Visualize no Google aqui 
- Insira estas coordenadas no seu GPS, Waze ou maps: -21.1665, -47.852 
 
 
LINHAS AÉREAS E DE ÔNIBUS 
 

Ribeirão Preto tem rotas comerciais operadas pela LATAM, Passaredo e Azul para as 
principais cidades do país. 

As linhas de ônibus interestaduais que operam no terminal rodoviário de Ribeirão 
Preto podem ser encontradas aqui. 
 
TRANSPORTE URBANO, TAXIS E UBER  
 

● Uber: Há quase um ano o serviço de transporte privado da Uber funciona na cidade. 
Recomendamos que os participantes baixem o aplicativo previamente.  
 

● Táxi: A empresa RPTaxi atende toda a região, funciona 24h e emite recibo / NF.  
Fone: (16) 3023-3766 / Whatsapp: (16) 99735-5757. Acesse aqui. 
 

● Ônibus urbano: aconselhamos que busquem a melhor opção pelo aplicativo da 
Moovit. Já dentro do campus, o ônibus circular é gratuito e funciona de segunda a 
sexta-feira, das 6h às 24h e, aos sábados, das 8 às 17 horas. Acesse aqui. 
 

 
HOSPEDAGEM 
 
Os participantes devem cuidar de suas próprias reservas de hotéis. Ribeirão Preto dispõe de uma 
ampla rede de hotéis. Os hotéis desta lista foram contatados pela organização e proporcionarão 
um desconto especial aos participantes, que devem mencionar o evento. 

 
● Hotéis 

 
1. HOTEL POUSADA SANTA RITA  

Av. do Café, 2295, Vila Amélia, CEP: 14050-230, Ribeirão Preto, SP. 
Tel: (16) 3966 5404 
Café da manhã, estacionamento, sem taxa de serviço, internet banda larga, a 500 m do 
portão da USP pela Avenida do Café. Mesmo ficando próximo, o trajeto envolve 
trechos que podem ser não confortáveis para algumas pessoas. 
email: reservas@hotelpousadasantarita.com.br 
www.hotelpousadasantarita.com.br  

http://www.fearp.usp.br/
https://www.google.com.br/maps/place/FEA-RP%2FUSP/@-21.1666164,-47.8513696,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2f863aa91051327d!8m2!3d-21.1666164!4d-47.8513696
http://www.socicam.com.br/terminais/terminais_rodoviarios/ribeirao_preto
http://www.rptaxi.com.br/?gclid=Cj0KEQjw0IvIBRDF0Yzq4qGE4IwBEiQATMQlMR8PDqKpAWnijALWxkPjumBfIbMgOxNXO2IIvCjzga0aAmsF8P8HAQ
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-Ribeirao_Preto-2964
mailto:reservas@hotelpousadasantarita.com.br
http://www.hotelpousadasantarita.com.br/


2. HOTEL CONFORT INN 
R. Amador Bueno, 1116 - Centro, Ribeirão Preto - SP, 14010-070 
Telefone: (16) 2133-3999 
http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/ribeirao-preto/comfort-inn-suites-ribeirao-
preto  
Hotel fica próximo à rodoviária (use serviço de taxi por questões de segurança) e a 7 
minutos do Campus da USP de taxi ou Uber. 
 

3. HOTEL IBIS RIBEIRÃO PRETO 
Av. Braz Olaia Acosta 691 Torre A - Jd. California, CEP: 14026-040, Ribeirão Preto, SP 
Telefone: (16) 21012950  / Fax : (16) 21012959  
Hotel fica ao lado do Ribeirão Shopping. Cerca de 15 minutos do Campus da USP de 
taxi ou Uber. 
http://www.accorhotels.com/pt/hotel-3261-ibis-ribeirao-preto/index.shtml 
 

4. ARCO HOTEL- Express  
Av. Maurílio Biagi, 2905, Bairro Ribeirânia, Ribeirão Preto – SP  
Telefone: (16) 3917-2000 
Hotel fica à uma distância de 20 minutos do Campus da USP de taxi ou Uber. Não há 
lojas, comércio ou bares a distância caminhável. 
https://www.arcohotel.com.br/ 
 

5. STREAM HOTEL  
Rua General Osório, 850 
Telefone: (16) 3977-3939 /  (16) 3977-3931/ WhatsApp: 16 99746 6789 
Hotel no centro antigo da cidade. Perto do famoso bar Pinguim, distância de 10 min de 
taxi ou Uber do camps da USP.  
reservas@streamhoteis.com.br 
 

● Hospedagem em categoria econômica 
 

1. Pensionato Vita et Pax - Av. Abade Constantino, 174 
Fone: (16) 3630-6555 ou (16)3630-6263 - Irmã Marina ou Liliane 
e-mail: irmarina22@yahoo.com.br  
Diária em quartos coletivos ou individuais 
Inclui café da manhã e está localizado muito próximo à USP. Mesmo ficando próximo, 
o trajeto envolve trechos que podem ser não confortáveis para algumas pessoas. 

2. Casa de hóspedes do Campus da USP de Ribeirão Preto  
Fone: (16) 3315-3548 - Vanessa ou Shirlene. 
e-mail: chospedes.pc@usp.br 
Diária em quartos coletivos ou individuais. 
Recomenda-se reservar com antecedência. Inclui café da manhã e está localizado 
dentro do Campus da USP, cerca de 5 minutos caminhando ao local do evento. 
 

3. Hotel Portucali 
Av. Caramuru, 399 Jardim Republica, CEP: 14025-080, Ribeirão Preto, SP 
Telefone: (16) 3610-6306 / Fax: (16) 3610-6306. 
http://www.topohoteis.com.br 
 

http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/ribeirao-preto/comfort-inn-suites-ribeirao-preto
http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/ribeirao-preto/comfort-inn-suites-ribeirao-preto
http://www.accorhotels.com/pt/hotel-3261-ibis-ribeirao-preto/index.shtml
https://www.arcohotel.com.br/
mailto:reservas@streamhoteis.com.br
mailto:irmarina22@yahoo.com.br
mailto:chospedes.pc@usp.br
http://www.topohoteis.com.br/

