
Local do Evento 

Centro de Convenções da Unicamp 

Rua Elis Regina, 131 – Cidade Universitária – CEP: 13083-970 – 
Campinas – São Paulo 

 

Mapa dos locais onde acontecerão as atividades do evento, clique aqui. 

Mapa do Campus da Unicamp, clique aqui. 

Restaurantes próximo ao evento, clique aqui. 

Hotéis próximos ao evento, clique aqui.  

Para calcular tarifa de taxi em Campinas, clique aqui. 

 

Rodovias 

 Bandeirantes (SP-348) – liga Cordeirópolis a São Paulo, passando por Campinas; 

 Anhanguera (SP-330) – liga a cidade de São Paulo ao interior do Estado e à região 

Centro-Oeste do País, passando por Campinas (km 100); 

 Rodovia Dom Pedro I (SP-65) – liga Campinas à região do Vale do Paraíba no Estado 

de São Paulo e à região Leste. 

Se estiver chegando de São Paulo, utilizar a rodovia Bandeirante ou Anhanguera, até a 

saída 103; tomar a rodovia Dom Pedro II (no sentido leste) até a saída para 

Paulínia/Barão Geraldo; após, seguir as placas para a Unicamp. 

Se estiver vindo do Rio de Janeiro, usar a rodovia Dutra até o trevo de Jacareí, depois a 

rodovia Dom Pedro II (no sentido oeste) até a saída para Paulínia/Barão Geraldo; após, 

seguir as placas para a Unicamp. 

 
Aeroportos 

 Viracopos – Aeroporto Internacional de Campinas. 

 Congonhas – Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. 

 Cumbica – Aeroporto Internacional de Guarulhos. 

 

Ônibus 

http://www.sbu.unicamp.br/senabraille/arquivos/Mapaarredores-Senabraille.pdf
http://www.unicamp.br/unicamp/a-unicamp/servicos/mapas
https://www.google.com.br/maps/search/restaurantes/@-22.8204278,-47.0740216,15z
http://www.informacoes.unicamp.br/hospedagem.php
http://www.tarifadetaxi.com/campinas
http://www.viracopos.com.br/
http://www.aeroportocongonhas.net/
http://www.aeroportoguarulhos.net/


 A partir dos aeroportos 

A Viação Caprioli opera com linhas regulares de ônibus para a Rodoviária e o centro de 

Campinas a partir dos aeroportos de Viracopos, Congonhas e Cumbica.  

 Traslado do aeroporto de Viracopos (Campinas)  – ver horários 

Locais de Embarque: Viracopos: em frente ao desembarque doméstico; 

em Campinas: Rodoviário Terminal Multimodal Ramos de Azevedo ou Largo do Pará (Av. 

Francisco Glicério, 431). 

Na volta de Viracopos (Campinas) o ônibus passa no Largo do Pará (Campinas) e em seguida 

na rodoviária da cidade. Tempo estimado de viagem 40min (dependendo das condições de 

trânsito).  

 Traslado do aeroporto de Congonhas (São Paulo) – ver horários 

Locais de Embarque: Congonhas: ao lado do estacionamento principal do aeroporto; 

em Campinas: Rodoviária Terminal Multimodal Ramos de Azevedo ou Largo do Pará (Av. 

Francisco Glicério, 431). 

Na volta de Congonhas (São Paulo) o ônibus passa no Largo do Pará (Campinas) e em 

seguida na rodoviária (Campinas). Tempo estimado de viagem 2h (dependendo das condições 

de trânsito).  

 Traslado do aeroporto de Cumbica (Guarulhos, SP)  – ver horários 

Locais de Embarque: Cumbica: Terminal 2, ASA C; em Campinas: Rodoviária Terminal 

Multimodal Ramos de Azevedo ou Largo do Pará (Av. Francisco Glicério, 431). 

Na volta de Cumbica (Guarulhos) o ônibus passa no Largo do Pará (Campinas) e em seguida 

na rodoviária (Campinas). Tempo estimado de viagem 2h (dependendo das condições de 

trânsito).  

 Linhas e trajetos (itinerários) de ônibus urbano que atendem a Unicamp  –

  Detalhes  

 Linhas e trajetos (itinerários) de ônibus urbano que atendem Terminal Barão 

Geraldo – Detalhes  

 Transporte no Campus (ônibus circular interno) – Detalhes  

 Linhas e trajetos (itinerários) de ônibus urbano que atendem Shopping Dom Pedro 

– Detalhes 

http://www.caprioli.com.br/
http://www.caprioli.com.br/traslados/aeroporto-viracopos-campinas
http://www.caprioli.com.br/traslados/aeroporto-congonhas-sao-paulo
http://www.caprioli.com.br/traslados/aeroporto-cumbica-guarulhos
http://www.sbu.unicamp.br/senabraille/?p=1347#unicamp
http://www.sbu.unicamp.br/senabraille/?p=1347#baraogeraldo
http://www.sbu.unicamp.br/senabraille/?p=1347#campus
http://www.sbu.unicamp.br/senabraille/?p=1347#shopping

