
   

GUIA PRÁTICO 



   

 

O Comitê Organizador do PAMinSA VIII disponibiliza este guia prático com o objetivo de 

facilitar a participação do público no evento. 

 

Nele serão encontradas informações sobre transporte, telefones úteis e mapa com a localização do 

Evento.  

 

Nos vemos em São Paulo! 

 

Comitê Organizador  

PAMinSA VIII  



   

COMO CHEGAR 

 
 Do Aeroporto Internacional de Guarulhos (Cumbica) 

O Aeroporto Internacional de Guarulhos está localizado a 25 km 

do centro da cidade de São Paulo.  

 Airport Bus Service: é um serviço de ônibus que liga o 

Aeroporto Internacional a pontos estratégicos de São Paulo, 

como Aeroporto de Congonhas, Terminais Rodoviários da 

Barra Funda e do Tietê e Avenida Paulista. O Airport Bus 

Service possui vários horários e itinerários. As tarifas variam 

em torno de R$ 50,00 e as vendas são realizadas nas lojas dos 

Terminais 1, 2 e 3 do Aeroporto Internacional. Consulte o 

mapa do metrô de São Paulo para mais informações sobre as 

estações de metrô, as linhas, e as estações para transferências 

de linhas. O valor da passagem de metrô é R$ 4,30. Para mais 

informações:  

http://www.airportbusservice.com.br/br/home.  

 Táxi comum: até a Universidade de São Paulo (campus 

Butantã), o valor sai por mais de R$ 250,00. Os taxis comuns 

deste aeroporto são operados exclusivamente pela cooperativa 

Guarucoop. Há pontos e postos de venda (aceita cartão de 

crédito) no exterior dos terminais 1 e 2 no piso de 

desembarque do Aeroporto Internacional. Para destinos fora de 

Guarulhos estes taxis só podem operar com a tarifa pré-paga, 

sendo impedidos por lei de usar bandeira 2 ou de cobrar taxas 

extras pelo transporte das bagagens. Pegue apenas taxis 

autorizados da Guarucoop. 

 Transporte público: no exterior do desembarque dos Terminais 

do Aeroporto Internacional, há o ponto de ônibus EMTU/SP 

com destino à estação Tatuapé de metrô (ônibus linhas 257 da 

EMTU). A tarifa é de R$ 6,45. O ônibus parte do Aeroporto 

Internacional a cada 20 minutos. Consulte o mapa do metrô de 

São Paulo para mais informações sobre as estações de metrô, 

as linhas, e as estações para transferências de linhas. O valor 

da passagem de metrô é R$ 4,30. 

 Do Aeroporto de Congonhas 

O Aeroporto de Congonhas está localizado a 8 km do centro da 

cidade de São Paulo. Localizado na cidade de São Paulo, os 

valores de táxi e carros compartilhados (ex. Uber) são menores. 

Mas também existe a possibilidade de se usar transporte público. 

A estação de metrô mais próxima do aeroporto de Congonhas é a 

São Judas (linha 1- azul). Pegue o ônibus da linha 609 J/10 no 

desembarque, em frente ao ponto de táxi comum, e desça no ponto 

http://www.airportbusservice.com.br/br/home


   

final. O valor da passagem de ônibus e de metrô é R$ 4,30,cada 

um. Consulte o mapa do metrô de São Paulo para mais 

informações sobre as estações de metrô, as linhas, e as estações 

para transferências de linhas. 

 Das Rodoviárias da Barra Funda e do Tietê 

Na Rodoviária Barra Funda está localizada a estação de metrô 

Barra Funda (linha 3 – vermelha). Na Rodoviária do Tietê está 

localizada a estação de metrô Tietê (linha 1 – azul). Consulte o 

mapa do metrô de São Paulo para mais informações sobre as 

estações de metrô, as linhas, e as estações para transferências de 

linhas. 

 Como chegar ao local do evento na Universidade de São 

Paulo 

O PAMinSA VIII acontecerá nos Auditórios Nicolau Sevcenko e 

Milton Santos. 

Auditórios Nicolau Sevcenko e Milton Santos  

Edifício Eurípedes Simões de Paula (Prédio dos Departamentos de 

Geografia e História) - Av. Prof. Lineu Prestes, 338 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) 

Universidade de São Paulo (campus Butantã).  

Além de transportes particulares (ex. taxis e Uber), também há a 

possibilidade de se chegar em transporte público. 

 Metrô: a estação de metrô mais próxima à USP é a estação 

Butantã (linha 4-amarela). Ao lado da estação tem um terminal 

de ônibus (Terminal de ônibus do Butantã); pegar o ônibus 

circular 8012 ou 8022 - Cidade Universitária (Circular 1 ou 2) e 

desça frente ao prédio da História e Geografia. O valor da 

passagem de ônibus é R$ 4,30. 

 Ônibus: Há diversas linhas de ônibus que entram na Cidade 

Universitária (Universidade de São Paulo – campus Butantã). 

Consulte o site da SP Trans para maiores informações sobre as 

diversas linhas de ônibus de São Paulo: 

 http://www.sptrans.com.br/ 

 

O TRANSPORTE NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

Ônibus e Metrô 

A tarifa dos ônibus municipais e do metrô é de R$ 4,30 por 

passagem. Para economizar, recomendamos a compra do Bilhete 

Único nos postos de venda das estações de metrô. Por R$ 25,80 (a 

serem usados como crédito) você adquire seu Bilhete, que permite 

até 4 viagens em até 3 horas.  

http://www.sptrans.com.br/


   

Taxis 

Os taxis em São Paulo, em geral, oferecem um serviço bom e 

seguro, porém caro. Entre 20:00h e 06:00h e aos domingos, o valor 

custa 30% a mais. No site www.tarifadetaxi.com/sao-paulo é 

possível estimar o valor da viagem, mas lembre-se que o valor 

final dependerá sempre do trânsito. Caso opte pelo taxi, dê 

preferência a usar uma central de chamadas ou pegá-los 

diretamente nos pontos. 

 

Na Universidade de São Paulo 

Ônibus: Para informações de linhas de ônibus que circulam na 

Cidade Universitária, acesse:  

 www.puspc.usp.br/?page_id=100 

Taxi: Dentro da USP existem três pontos de taxi. 

(11) 3091-3556 (Reitoria);  

(11) 3091-4488 (Bancos) 

(11) 3091-3536 (Hospital Universitário) 

 

RESTAURANTES PRÓXIMOS AO EVENTO 

Lanchonete e Restaurante da História e Geografia  

Av Professor Lineu Prestes, 338. 

Localizado na entrada do Prédio dos Departamentos de Geografia 

e História. Possui cardápio variado de pratos e lanches servidos no 

almoço. 

 

CONTATOS ÚTEIS 

 

Hospital Universitário 

Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Cidade Universitária 

(11) 3091-9200 

 

Emergência USP.......................(11) 3091-3222 ou (11) 3091-4222 

 

Emergência (SAMU).................................................................192 

 

Polícia..........................................................................................190 

 

Bombeiros..................................................................................193 

 

 

 

 

 

http://www.tarifadetaxi.com/sao-paulo
http://www.puspc.usp.br/?page_id=100
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