
Hoteis no centro de Guarulhos

● Summit Hotel Monaco (20 minutos);

Endereço: Rua Diogo Farias, 137 - Centro, Guarulhos.

● Hotel Slaviero Guarulhos Aeroporto (20 minutos);

Endereço: Rua Rafael Balzani, 32, Guarulhos.

● Hotel Monreale Plus Guarulhos International Airport (20 minutos);

Endereço: Rua Dr. Ramos de Azevedo, 88/100 - Centro, Guarulhos.

● Sables Hotel Guarulhos (20 minutos);

Endereço: Av. Salgado Filho, 1176 - Jardim Maia, Guarulhos.

● Mercure Guarulhos Aeroporto (25 minutos);

Endereço: Rua Barão de Mauá, 450, Guarulhos.

● Bristol International Airport Hotel Guarulhos (25 minutos).

Endereço: Rua Sd. José de Andrade, 63 - Jardim Santa Francisca, Guarulhos.

Todos os hotéis listados acima estão localizados no centro de Guarulhos, a mais ou menos
25 minutos de carro até a UNIFESP; para os participantes que vão de transporte público, o
trajeto pode durar cerca de 1 hora. Na região, é possível encontrar diversas paradas com
ônibus que vão até o Terminal dos Pimentas, que se localiza a 5 minutos da EFLCH.
Indicamos os ônibus com as seguintes numerações: 711 (Terminal Pimentas - Via Dutras),
713 (Circular Pimentas - Via Dutra) ou 720 (Terminal Pimentas - Via Cecap).

Para os participantes da capital:

Se o participante vem da capital, a melhor maneira de chegar até a EFLCH é fazendo
baldeação pela linha azul do metrô: ao descer na estação Armênia, é possível se dirigir até
o Terminal Metrô Armênia (Sul), onde encontrará duas opções de ônibus para chegar até o
campus:

a. Jardim Leblon - 227
b. Jardim Angélica - 292

Em ambos os casos, o participante deverá descer no segundo ponto da Estrada Presidente
Juscelino K. de Oliveira, que se localiza à direita do Terminal dos Pimentas, em
Guarulhos.

Convênio: o evento possui convênio com o hotel Mercure Guarulhos Aeroporto, o qual cobrará uma tarifa fixa para quem se identificar como participante do CBM na reserva. 
As informações sobre o hotel se encontram no site https://all.accor.com/hotel/3637/index.pt-br.shtml 



Alimentação

● Restaurante Universitário da EFLCH

● McDonald’s - 5 minutos da EFLCH.

● Shopping Bonsucesso (várias opções de restaurante) - 10 minutos da EFLCH


