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II Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais Universidade
Federal de Uberlândia – Campus Santa Mônica
19 a 21 de novembro de 2014
UBERLÂNDIA
População estimada em 2014 de 654.681 habitantes (IBGE Cidades), e distante 556 km da capital do Estado
(Belo Horizonte - MG), Uberlândia se encontra numa região geográfica de Cerrado, caracterizada por áreas
planas, alternando longos períodos de seca (inverno) com períodos de chuva intensa (verão), possuindo uma
vegetação e fauna singular.
O Congresso ocorrerá no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, na Av. João Naves
de Ávila, 2121 – Bairro Santa Mônica – CEP: 38.408-100 – Telefone geral: (34) 3239-4411.
Como chegar de carro:
VIA BRASÍLIA (caminho NORTE): Permanecer na BR-050 no trevo de entrada da cidade (o qual indica
direção do Distrito Industrial à direita), entrar na rotatória à direita para avançar para o subnível a
continuidade da BR-050 e seguir até a Av. Rondon Pacheco (terceira entrada a direita). No cruzamento com
a Av. João Naves de Ávila virar à esquerda e seguir em frente até o quarto retorno, de onde se avista a
entrada do Campus Santa Mônica.
VIA GOIÂNIA (caminho NOROESTE): Ao atravessar a ponte sobre o Rio Uberabinha seguir à direita pela
Av. Marcos Freitas Costa, cruzar com a Av. Getúlio Vargas seguindo pela Rua Olavo Bilac, Rua da Carioca
atá acessar a Av. Rondon Pacheco (virar à esquerda). Ao chegar ao cruzamento com a Av. João Naves de
Ávila, virar à direita e seguir em frente até o quarto retorno, de onde se avista a entrada do Campus Santa
Mônica.
VIA SÃO PAULO (caminho SUL): Utilizar a entrada da cidade pela Av. João Naves de Ávila (primeira
entrada à direita na rotatória) e seguir até a entrada do Campus, à direita. Existem placas de identificação no
percurso.
VIA BELO HORIZONTE (caminho SUDESTE):No trevo com a BR-365 (Patrocínio-Montes Claros) entrar
à esquerda rumo a Av. João Naves de Ávila que tem início logo após a passagem em subnível (BR-050) e
seguir direto. Existem placas de identificação no percurso. Seguir até a entrada do Campus à direita.
Como chegar, depois de ter vindo de avião:
No Aeroporto de Uberlândia, Tenente Coronel Aviador César Bombonato, existem taxis disponíveis em
todos os horários de chegada de vôos. Para deslocamento até o centro da cidade o custo aproximado é de R$
24, durante o dia, e R$ 28 após as 20h. Se preferir ônibus, a linha A-211 vai até o Terminal Umuarama, de
onde se podeseguir pela linha I-231 direto ao Campus. Outra opção é ir ao Terminal Central pelas linhas T120 e T-122 e de lá usar as linhas T-131 (Parador) e T-132, que passam pelo pontos em frente ao Campus
Santa Mônica.
Como chegar, depois de ter vindo de ônibus intermunicipal ou interestadual:
Na Rodoviária há ponto de táxi 24h e o custo de uma corrida até a Praça Tubal Vilela, ponto de referência no
centro da cidade, aproxima-se de R$ 12, durante o dia e R$ 16, após as 20h. Para chegar ao Campus Santa
Mônica a corrida deverá custar algo em torno de R$ 20, durante o dia. As linhas de ônibus, a partir do
terminal rodoviário A-100 e A-150 são as melhores opções para se chegar ao Terminal Central, de onde
saem as linhas T-131 e T-132 que passam pela entrada principal do Campus Santa Mônica.
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Sugestões de HOTÉIS:
(por ordem de proximidade ao Campus da Universidade onde ocorrerá o evento)
Sanare Hotel: Av. João Naves de Ávila, 2350 / Telefone (34) 3234-4600
Diária individual com café da manhã, por aproximadamente R$ 140. Instalações e atendimento bons. Fica
praticamente em frente à entrada principal do Campus Santa Mônica, o que permite que se vá caminhando
com tranquilidade ao evento.
Ibis Hotel: Av. João Naves de Ávila, 1590 / Telefone: (34) 3253-7700
Diária individual sem café da manhã, por aproximadamente R$ 165 (verificar possibilidades de promoções
no site do hotel).Localizado, entre o Campus Santa Mônica e o Center Shopping, permitindo ir com
facilidade a pé até o evento.
Savana Hotel: Av. Ubiratan Honório de Castro, 804 / Telefone (34) 3254-0400
Diária individual com café da manhã, por aproximadamente R$ 150. Hotel fica em frente à Prefeitura de
Uberlândia, ao lado do Center Shopping e próximo ao Campus Santa Mônica da Universidade, permitindo ir
com facilidade a pé até o evento.
Mercure Uberlândia Plaza Shopping: Rua da Bandeira, 400 / Telefone (34) 3239-8000
Um dos melhores hotéis de Uberlândia. Preços variados, entre R$ 240 e R$ 320. Localizado dentro do
Center Shopping, permitindo ir a pé até o evento com uma caminhada de aproximadamente 20 minutos.
San Diego Suítes: Av. Rondon Pacheco, 3500 / Telefone (34) 3218-0500
Um dos melhores hotéis de Uberlândia. Diária individual com café da manhã, por aproximadamente R$ 260.
Relativamente perto da Universidade, permitindo ir a pé até o evento com uma caminhada de
aproximadamente 20 minutos. Está próximo a muitos bares e restaurantes.
Hotel Villalba: Av. Rondon Pacheco, 4651 / Telefone (34) 3225-9200
Diária individual com café da manhã, por aproximadamente R$ 140. Próximo ao Center Shopping e à
Universidade, permitindo ir a pé até o evento com uma caminhada de aproximadamente 20 minutos.
Executive Inn: Av. Rondon Pacheco, 5000 / Telefone (34) 3218-0500
Diária individual com café da manhã, por aproximadamente R$ 240. Ótimos serviços e acomodações.
Localizado à aproximadamente 4 km da Universidade, permitindo ir a pé até o evento com uma caminhada
mais longa, de aproximadamente 30 minutos, ou de carro/táxi em uma corrida de até 10 minutos.
Hotel Presidente: Praça Tubal Vilela, 192 / Telefone (34) 3256-1200
Diária individual com café da manhã, por aproximadamente R$ 234, para quartos standard e R$ 270, luxo.
Muito bem localizado na praça principal da cidade, com ótimas acomodações, mas não tão próximo do local
do evento quanto os anteriores. Está a cerca de 5 km da Universidade, o que é possível fazer em 10 minutos
de carro/táxi, em horários sem trânsito.
Sugestões de restaurantes:
(próximos ao Campus Santa Mônica)
Tenda Café: Dentro da Universidade, ao lado do Bloco 1B, descendo a FAGEN no sentido Reitoria.
Self-service e pratos prontos. Funcionamento de 7h às 22h. Preço do quilo R$ 22,90, e pratos feitos com
valor médio de R$ 11. Há também opções de lanches, com salgados, saladas de fruta, bolos, tortas, doces,
café, chás e sucos.
Banana da Terra: Av. Belarmino Cotta Pacheco, 451
Self-service com mesas individuais e coletivas. Funciona apenas no horário do almoço. Preço do quilo
R$29,90. Próximo à Universidade, permitindo ir a pé até o evento com caminhada de cerca de 5 minutos.
Conhecido pelos files de peixe (tilápia) na chapa e variadas opções de salada.
Restaurantes do Center Shopping: Avenida João Naves de Ávila, 1331
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Duas praças de alimentação com opções variadas. Funcionamento de 10h às 22h. Localizado dentro do
shopping, permitindo ir a pé até o evento com uma caminhada de aproximadamente 10 minutos.
Purê :Rua Edson de Barros, 80 / Telefone (34) 3223-3276
Cardápio variado a la carte (peixes, aves, massas, saladas), carta de vinhos e macarrão.Massa no estilo
montagem de prato pelo cliente (escolha de macarrão, ingredientes e molho), por R$ 18. Preço médio dos
pratosa la carte R$ 25 (individuais). Funcionamento de 11h às 00h.Faz entregas e aceita cartões, inclusive no
delivery. Próximo à Universidade, permitindo ir a pé até o evento com caminhada de cerca de 7 minutos.
Churrascaria Tropeiro: Av. João Naves de Ávila,1374 / Telefone (34) 3236-3602
Rodízio de carne com mesa de saladas, frios e acompanhamentos (arroz, mandioca, feijão tropeiro) à
vontade. Rodízio no almoço R$ 44,50 e no jantar R$ 31,90. Funcionamento de 11h às 22h. Próximo à
Universidade, localizada em frente à entrada principal do Center Shopping, permitindo ir a pé até o evento
com caminhada de cerca de 10 minutos.
Skinão Bar e Churrascaria: Av. João XXIII, 376
Carnes variadas para o cliente escolher a quantidade (kg), assadas no espeto e servidas na mesa. Ambiente de
boteco. Funciona a partir de 17:30h. Próximo à entrada principal da Universidade, permitindo ir a pé até o
evento com caminhada de cerca de 5 minutos.
Restaurantes vegetarianos e veganos
São poucas as opções de restaurantes vegetarianos na cidade e não estão localizadas nas proximidades do
campus.
Se o participante for ovolatovegetariano, há mais possibilidades. Caso não consuma alimento algum de
origem animal, é bom ficar mais atento, pois vários locais acrescentam carne a algumas saladas, e é sempre
bom perguntar assim mesmo se o feijão é preparado com caldo de carne, por exemplo. Em muitos locais, é.
Mesmo nesse caso, próximo à UFU, há restaurantes a quilo, com opções suficientes para vegetarianos e
veganos ficarem bem servidos.
All vita – Av. Francisco Galassi, 1250, Morada da Colina, Uberlândia
Restaurante Carmelita, na Av. Afonso Pena, 21. Funciona das 11h às 14h
Putilin, Rua Machado de Assis, 675, Centro. Funciona das 11h às 14h
Restaurante Taiwanês Vegetariano – Av. Afonso Pena, 37, centro, Uberlândia
Morangas Restaurante Vegetariano – Av Engenheiro Azelli, 250, Oswaldo Resende, Uberlândia
Opções noturnas:
Saideira boteco de comida: http://barsaideira.com.br/saideira
- opções ovolactovegetarianas
- opção vegana: saladas, cenoura crua, e pode pedir o Mexidão vegetariano sem ovo.
Porções generosas e preço baixo.
Liro Chef: http://www.lirochef.com.br/
- massas e buffet de salada, com delivery
Frango Frites: Rua Bernardo Guimarães, 27 http://www.frangofrites.com.br/
Funciona das 18h às 00h
Os pratos da casa são à base de carne, mas há opção de burger de feijão. O pão não é vegano. Mas, em caso
de desejar opções veganas, pode ser feito o pedido do Burger de feijão sem o pão, servido com salada. Outra
opção é a salada de falafel, que é preparado sem produtos de origem animal.
O local é bem bacana e fica próximo à praça da Bicota.
Outras opções de restaurantes na cidade:
Mousse CAke. Rua Tiradentes, 300, centro.
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Hipopizza: Av. Rondon Pacheco, 1921 – Bairro Lídice / Telefone (34) 3214-1889
Pizzas feitas no fogão de lenha com variedade de sabores salgados e doces.
Khaybar – comida árabe. - Endereço: Francisco Galassi 990
Sahtten – comida árabe – Av João Pinheiro, 220, centro.
Don Giuseppe Ristorante: Praça Cícero Macedo, 118 – Bairro Fundinho / Telefone (34) 3210-0029
Variadas opções de massa. Ambiente intimista. Próximo ao Museu Universitário de Arte (MUnA)
Mexicali: Rua Tiradentes, 66 – Bairro Fundinho / Telefone (34) 3210-4544
Comida mexicana. Decoração típica.
Keiretzu Sushi Bar: Rua Tiradentes, 216, Fundinho
Comida japonesa. Entradas, pratos quentes da culinária asiática e japonesa, sushis e sashimis, sobremesas.
Gran China: Av. João Naves de Ávila, 160 – Bairro Centro / Telefone (34) 3236-2226
Comida chinesa.Self-service por R$ 32 o quilo ou por pessoa, à vontade.
Fazendinha: Rua Bolívia, 110 – Bairro Tibery
Comida típica mineira no fogão à lenha. Ambiente simples, rústico. Próximo ao Parque do Sabiá.
Fogão de Minas: Praça Minas Gerais, 193 – Bairro Dona Zumira / Telefone (34) 3239-3815
www.ofogaodeminas.com.br
Comida típica mineira no fogão à lenha. Decoração com objetos de fazenda e fotos antigas. Distante da
Universidade.
Lanchonetes e Cafés: dentro da Universidade temos 6 lugares para lanchar, além do Tenda do Café que é
restaurante e café.
Locais que merecem VISITA:
MUnA – Museu Universitário de Arte: Rua Coronel Manoel Alves, 309– Bairro Fundinho / Telefone (34)
3231-7708
www.muna.ufu.br
O Museu busca desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de História da Arte, Teoria e
Crítica de Arte, Educação e Arte em Museus, Museologia da Arte, incentivando o intercâmbio acadêmico e
cultural com instituições afins no Brasil e no exterior. Promove ações educativas voltadas para o público
interno e externo à comunidade universitária através de cursos, seminários, palestras, oficinas e atividades
afins, assim como implementar uma política de exposições periódicas voltadas para o fomento da produção,
discussão e reflexão das artes visuais.
Teatro Municipal: Av. Rondon Pacheco, 7070 / Telefone (34 3235-1568
Projeto de Oscar Niemeyer. Palco com capacidade de servir à área interna, em sua função tradicional, e com
possibilidade de ser aberto para a parte externa, transformando-se num grande anfiteatro com capacidade
para cerca de 20 mil pessoas que assistirão e participarão dos espetáculos em uma praça. É uma função
vanguardista para espetáculos populares como shows e apresentações de dança, de música e circenses, entre
outros. A parte externa do Teatro conta ainda, com estacionamento e projeto paisagístico.
Teatro Rondon Pacheco: R. Santos Dumont, 517 – Bairro Centro / Telefone (34) 3235-9182
Casa da Cultura: Praça Coronel Carneiro, 89 – Bairro Fundinho / Telefone (34) 3255-8252 e(34) 3255-8252
Consulte a programação em http://www.uberlandia.mg.gov.br/2014/secretaria-pagina/23/352/secretaria.html
Exposições temporárias, sala de experimentações visuais, eventos de arte e música, discussões de temas
específicos abertos ao público e reuniões de grupos. Funciona de segunda à sexta-feira, das 12h às 18h.
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Museu Municipal: Praça Clarimundo Carneiros/nº – Bairro Fundinho /Telefone: (34) 3214-0068
Funcionamento: 2ª a 6ª Feira entre 08h e 18h.
Oficina Cultural: Praça Clarimundo Carneiro – Bairro Fundinho / Telefone (34) 3231-8608
Programações gratuitas, nas áreas de arte-educação, artes plásticas, dança, literatura, musica e teatro, além de
sessões permanentes de vídeo e exposições. Funcionamento - 2ª a 6ª feira entre 12h e 21h.
Mercado Municipal: Rua Olegário Maciel, 255 – Centro / Telefone (34) 3235-7790
Boa mostra de artesanatos, cachaças, doces e queijos produzidos na região. Música ao vivo aos finais de
semana.
Uberlândia Clube: Rua Santos Dumond, 517 – Bairro Centro / Telefone (34) 3236-7118 e 3236-4118
Vale pela arquitetura e decoração dos salões. Há que se solicitar permissão para visitas na secretaria do
clube.
Centro de Fiação e Tecelagem: Rua Francisco Galassi, 855 – Bairro Copacabana
Mantém a tradição da produção de fios e tingimento de algodão, e dos teares artesanais.
Complexo Parque do Sabiá
Ideal para prática de exercícios físicos ao ar livre, para quem tiver tempo e disposição. Funcionamento de 6h
às 21h.
Espaço multiuso que abrange pista asfaltada ao redor da represa para caminhada/corrida com extensão de
5.100 metros; trilhas de terra e calçadas no meio da mata; campos de futebol (campo e society); Recanto do
Truqueiro (local próprio para jogos de cartas); piscinas; Estádio Municipal João Havelange; Ginásio
Sabiazinho (futebol de salão, vôlei, basquete handebol); Mundo da Criança (parque infantil com vários
brinquedos e trenzinho); Estação de Meteorologia; Centro de Educação Ambiental (aberto de 7h às 17h);
estação de piscicultura;e zoológico.
Bares
Chopp Time: Av. Rondon Pacheco, 3800
Mãozinha: Av. Manoel dos Santos, 261, Santa Maria
Chili Grill: Av. Ana Godoy de Souza, 38
Ao lado do Campus. Espetinhos de carne e queijo, cerveja e caipirinha. Ambiente universitário.
Beco da Canela: Av. João Naves de Ávila
Localizado a meio caminho da Universidade e do shopping. Petiscos e cerveja. Ambiente universitário.
Bar da Antônia / Bar do André:
Próximo ao Campus. Ambiente universitário.
Bonsai Bar: Rua Bernardo Guimarães, 84 / Telefone (34) 3215-6452
No centro da cidade, com música ao vivo e ambiente exótico, com decoração de plantas e bonsais.
Cachaçaria do Dedé: Av. Paulo Gracindo, 15 – Bairro Morada da Colina / Telefone (34) 3225-6200
Ambiente agradável, Localizado dentro do Uberlândia Shopping, longe do Campus da Universidade.
Cardápio de comidas e bebidas bastante variado e carta de cachaças.
Cachaçaria Água Doce: Av Francisco Galassi, 1140 – Bairro Morada da Colina / Telefone (34) 3238-6605
Franquia de cachaçaria com ambiente agradável, no alto da cidade. Cardápio de drinks bastante variado e
carta de cachaças. Bons pratos. Recomenda-se o escondidinho. Longe do Campus.
Santo Malte: Praça Rui Barbosa, 23 –Bairro Centro / Telefone (34) 3231-9000
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Mais de 70 rótulos de cerveja desde os mais exóticos até o das cervejas mais tradicionais. Comidas para
harmonizar com drinks e cervejas. Som ao vivo de terça a domingo. Se chegar cedo e gostar, tem uma
sorveteria do lado, tradição em Uberlândia – Soverteria Bicota. Está bem próximo do London Pub.
Armazém Literário – Rua Teixeira Santana, 54, Fundinho
Quintal da Dê - Av. Francisco Galassi, 790, Morada da Colina
Baladas
Republic: Av. Segismundo Pereira, 783 – Bairro Santa Mônica / Telefone (34)9993-0650
Repertório musical que vai do jazz ao pop rock, cardápio com gastronomia diversificada, cervejas e
coquetéis. Próximo à Universidade, ao Center Shopping, e à maioria dos hotéis indicados.
London Pub: Av. Floriano Peixoto, 39 – Bairro Centro / Telefone (34) 3236-5081 e (34) 3214-0470
A mais tradicional casa noturna de Uberlândia, funcionando desde 1987. Há dois espaços distintos, London
Café, com mesas, e London Pub, com espaço para dançar. Ambos com shows ao vivo ebares que servem
bebidas variadas e petiscos.
Heaven Disco: Av. João Pessoa, 423 – Bairro Martins/ Telefone (34) 3235-2715
Voltada ao público gay, a casa conta com espaço para dançar e palco para shows e performances.
Groove Pub: Rua Goiás, 253 – Bairro Centro / Telefone (34)
Voltado para cena jovem e alternativa.
Principal Jornal: Correio de Uberlândia
Publicado todos os dias, exceto às segundas-feiras, com agenda cultural da cidade.
Telefones úteis
Centrais de Táxi: (34) 0800-940-7000
(34) 3212-1010
(34) 3213-1010
(34) 3232-1010
Há também muitos mototáxis na cidade, bastante utilizado, que praticam preços menores que os táxis
convencionais.
Farmácia 24h – Drogasil: Av. Afonso Pena, – Telefone (34) 3236-7764 e (34) 3236-5874
Hospital de Clínicas da Universidade de Uberlândia: Av. Paraná, 1720 – Bairro Umuarama / Telefone (34)
3218-2311
Pronto Socorro (34) 3218-2123
Aeroporto de Uberlândia (Ten. Cel. Aviador César Bombonato): Praça José Alves dos Santos nº 100
Balcão de Informações (34) 3233-5420 de segunda à sexta-feira das 06h às 22h, e sábado das 08h às 12h.
Rodoviária de Uberlândia (Terminal Rodoviário Pres. Castelo Branco): Rua Indianópolis – Bairro Martins /
Telefone (34) 3235-5050. No site é possível buscar empresas de ônibus e horários.
http://www.rodoviariauberlandia.com.br/

