
 
 
 
 

Informações úteis 
 

 

 
Tiradentes é uma pequena cidade histórica. O centro de Tiradentes fica cerca de 10 Km 

do centro de São João del-Rei (maior cidade da região) e apenas 7 Km do Centro de 

Santa Cruz de Minas, esta última é diretamente ligada a São João del-Rei, sendo difícil 

para alguém que não é da região saber onde estas duas cidades se separam. É possível 

ir a pé para Tiradentes via a Estrada Real, embora não recomendemos que se volte de 

noite a pé de lá, pois passa por uma área não urbanizada de cerca de 4 Km.  

A hospedagem em Tiradentes tende a ser a mais cara das três cidades. Mas dada a 

proximidade delas, é possível se hospedar em qualquer uma. Aqui sugeriremos 

hospedagens em São João del Rei, onde os hotéis locais estão mais acostumados a 

hospedar participantes dos eventos da UFSJ. 

De São João del Rei é possível ir para Tiradentes de ônibus local, taxi, mototaxi e até 

de trem. De ônibus temos cerca de 30 horários diferentes começando às 06:20 e 

terminando às 23:00 (importante ficar atento ao último ônibus de volta). As empresas 

que fazem o trajeto são a Vale do Ouro e a Presidente. O trajeto é de ceca de 30 min. 

Os horários podem ser vistos aqui:  

http://guiatiradentes.com.br/index.php?secao=informacoes&acao=horarios .  

 

 

Como chegar de ônibus a São João del-Rei 

 

É possível chegar em São João del-Rei de ônibus direto por Belo Horizonte, Rio de Janeiro 

e São Paulo.  

http://guiatiradentes.com.br/index.php?secao=informacoes&acao=horarios


De Belo Horizonte, use a viação Sandra (http://www.viacaosandra.com.br/site/). O tempo 

médio de viagem é 3 hrs. 

Caso chegue de avião em Belo Horizonte, recomendamos que pegue o ônibus para o 

terminal rodoviário (http://www.conexaoaeroporto.com.br/home), com duração média de 1 

hora, e de lá pegue o ônibus para São João del-Rei. 

Do Rio de Janeiro, use a viação Paraibuna 

(http://www.paraibunatransportes.com.br/novosite/). O tempo médio de viagem é 5 hrs. e 30 

min. 

De São Paulo, use a viação Útil ou Gardênia. O tempo médio de viagem é 7 hrs. e 15 min. 

 

 

Como chegar de avião a São João del-Rei 

 

É possível chegar a São João del-Rei de avião, pela Codemig 

(http://www.voeminasgerais.com.br/). Partindo de Belo Horizonte, o vôo dura 30 min.  

Entretanto, é preciso ficar atento que são poucos vôos em um avião de pequeno porte com 

poucos lugares. Sugere-se, então, comprar a passagem com bastante antecedência. Do 

aeroporto de São João del-Rei, é preciso pegar um táxi para o Campus ou o hotel. 

  

 

Como chegar de carro a São João del-Rei 

 

De Belo Horizonte, o melhor caminho é seguir a BR-040 em direção ao Rio de Janeiro, logo 

após passar por Congonhas, entre à direita na MG-383 e siga direto até São João del-Rei. 

O tempo estimado de viagem é de 3 horas. 

Do Rio de Janeiro, o melhor caminho é seguir a BR-040 em direção a Belo 

Horizonte/Brasília, logo após passar por Barbacena, faça o retorno para entrar à esquerda 

na MG-265 e siga direto até São João del-Rei. O tempo estimado de viagem é de 4 hrs. e 

30 min. 

De São Paulo, o melhor caminho é seguir a BR-381 em direção a Belo Horizonte, depois de 

Carmo da Cachoeira, entre à direita na MG-265 em direção a Lavras, e siga direto até São 

João del-Rei. O tempo estimado de viagem é de 6 horas. 

 

  

Táxi em São João del-Rei 

 
Embora seja uma cidade pequena, São João del-Rei é turística, por isso é um pouco mais 

fácil conseguir táxi ou ônibus intermunicipal. Alguns telefones de ponto de táxi são: (32) 

3371-5417, (32) 3371-4330, (32) 3371-4677, e (32) 98812-0202. Tenha em mente que o 

Über e outros aplicativos do gênero não operam em São João del-Rei.  
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Hotéis em São João del-Rei 

 

Por ser uma cidade turística, São João Del Rei tem vários hotéis e pousadas. É possível 

também se hospedar em Tiradentes ou Santa Cruz de Minas. Ambas as cidades são 

extremamente próximas. 

Não há convênio entre o evento e qualquer pousada de São João del-Rei, mas algumas 

pousadas são tradicionalmente usadas por nossos palestrantes e muitas delas dão 

descontos especiais para participantes em eventos da UFSJ. Sugerimos, então, que 

perguntem sobre tais descontos antes de fazer a reserva. 

Listamos aqui 4 hotéis que ficam no centro da cidade, próximo a todos os pontos turísticos 

e melhores restaurantes, bem como 3 hotéis no bairro Fábricas, que são consideravelmente 

mais simples, mas são bastante próximos da rodoviária. É bom notar que a distância entre 

a parte mais exterior do centro histórico da cidade e a Rodoviária é de no máximo 2,5 Km, 

sendo bastante comum que este trajeto seja feito a pé. 

 
Pousada Casarão (Centro) - http://www.pousadacasarao.net.br/contato/index.html 

Hotel Colonial (Centro) – http://www.hotelinsite.com.br/hoteis.asp?busca=2761/sao-joao-

del-rei-MG/hotel-colonial 

Villa Magnolia (Centro) - http://www.pousadavillamagnolia.com.br/ 

Hotel Lenheiros (Centro) - http://hotellenheiros.com.br/ 

Pousada Sinhá Moça (Fábricas) - http://www.pousadasinhamoca.com.br/ 

Hotel Calcinfer (Fábricas) - http://www.calcinfer.com.br/ 

Hotel Pais e Filhos (Fábricas)  - http://www.hotelpaisefilhos.com.br/ 

Barroco Hostel (Centro) - http://www.barrocohostel.com.br/ 

Pousada Beco do Bispo (Centro) - http://www.becodobispo. com.br/apousada.php 

Pousada Estação do Trem (Centro) - http://pousadaestacaodotrem.com.br/ 

Camping (Tiradentes) - http://www.campingtiradentes.com.br/ 

 

  
Hospedagem Solidária: Atualmente temos 04 (quarto) quartos dentro do próprio Campus 

Dom Bosco disponíveis. Não é preciso pagar nada, mas são poucas as vagas. As 

instalações são simples e é preciso trazer roupa de cama. No Campus Dom Bosco, o quarto 

é individual, mas se trouxerem o colchão é possível colocar mais um no quarto. A prioridade 

será para aqueles que submeteram resumos e foram aprovados, seguido daqueles que 

submeteram resumos e não foram aprovados e daqueles inscritos como ouvintes. Os 

interessados devem mandar, por e-mail (mindbrazilworkshop@gmail.com), até o dia 10 de 

agosto, o seu nome completo, endereço, telefone, identidade, CPF e justificativa para 

requerer a hospedagem solidária. Caso tenhamos mais pedidos do que vagas, será feita 

uma seleção e o resultado será divulgado no dia 16 de agosto. 
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É importante notar que a organização do Colóquio não se responsabilizará pela reserva de 

quartos para os palestrantes. Mesmo sendo em dia de semana e fora da época de muito 

movimento, recomenda-se que as reservas sejam feitas tão logo possível. 

 

 

Alimentação 

 

Existem muitos restaurantes bons em São João del-Rei, e não é difícil localizá-los no centro 

da cidade. Importante notar que não há convênio entre o Colóquio e qualquer restaurante 

da cidade. 

Se seu interesse é por comida mineira de qualidade e self-service, há o restaurante 

Pelourinho (logo em frente à estação de trem) e o restaurante Villeiros (próximo à Igreja de 

São Francisco). Há também, na proximidade, um BOB’s e um SUBWAY. No centro há a 

Taberna d’Omar e o Bistrô Solar da Baronesa. Todos de boa qualidade.  

Se pretende comer em um local mais simples há o restaurante Amarelinho: desça do 

Campus Dom Bosco em direção à rodoviária e pegue à esquerda na Av. Leite Castro. 

Na mesma avenida, mas em direção ao centro, há o restaurante Salles. Existem também 

restaurantes populares no entorno da rodoviária, mas não sabemos informar acerca da 

qualidade deles. Antes de chegar na Rodoviária, descendo a rua do Campus (Rua Frei 

Cândido), há o Empório São Thiago, onde é possível experimentar os tradicionais biscoitos 

desta cidade. Além disso, no próprio Campus, há restaurante universitário. De noite, ao lado 

do Campus, funciona o Fifties Burguer, com sanduíches artesanais, e mais abaixo há o 

Vagão Burguer. 

Se pretende comer da forma mais barata na cidade, há no bairro Tejuco um restaurante 

popular (tal bairro fica logo após o centro histórico), e no Campus Tancredo Neves (CTAN) 

há outro restaurante universitário da UFSJ. A distância deste último é de 3,5 Km, seguindo 

a Av. Leite Castro na direção oposta ao Centro. 

Fora de São João del-Rei, existem também ótimos restaurantes. Recomenda-se a comida 

árabe do Salyia, em Ritápolis, e a comida mexicana do Casa Azul, em Tiradentes. Em 

Tiradentes, há dúzias de outros restaurantes de alto nível. Na saída de São João del-Rei 

em direção a Belo Horizonte, há também o restaurante Segredos de Minha Avó. Para quem 

for passear em Tiradentes, uma possibilidade é comprar o aplicativo do Guia Duo Gourmet 

(http://www.duogourmet.com.br/tiradentes/). O Guia possui cerca de 07 restaurantes de 

qualidade conveniados e, levando este guia em determinados dias e horários (é preciso 

consultar o Guia), você compra um prato e recebe de graça outro igual ou de menor 

valor. Para quem vai ficar em Tiradentes ou frequentar bastante a cidade, é um guia 

imperdível e paga a si mesmo no primeiro restaurante usado. 

 

 

  

http://www.duogourmet.com.br/tiradentes/


Turismo 

 

São João del-Rei é uma cidade histórica e turística. Conta com várias igrejas antigas e 

vários museus. A maioria se localiza no centro histórico e é perfeitamente possível ir a pé 

de um para o outro. Boa parte dos pontos de visitação, com seus respectivos endereços e 

horários, podem ser encontrados nos links abaixo: 

http://www.guiadelrei.com.br/turismo-sao-joao-del-rei/pontos-turisticos/ 

http://partiupelomundo.com/sao-joao-del-rei/ 

https://www.facebook.com/rumosemrotas/ 

Recomenda-se fortemente o passeio no Trem Maria Fumaça que vai de São João del-Rei 

até Tiradentes (http://tiradentes.net/home.php?valor=Maria&tipo_pag=maria), e 

experimentar o típico Picolé do Amado (http://www.picoledoamado.com.br/). 

 

Tiradentes fica extremamente próximo a São João del-Rei, sendo possível ir de trem, 

ônibus comum e até de bicicleta, para os mais animados. Tiradentes conta com um 

belíssimo centro histórico, várias Igrejas e museus, e um sem número de restaurantes, cafés 

e lojas de artesanato local. É possível ver aqui suas principais atrações: 

http://www.tiradentes.net/igrejas.htm 

http://viagemeturismo.abril.com.br/cidades/tiradentes-2/ 

http://www.feriasbrasil.com.br/mg/tiradentes/oqueverefazer.cfm 

 

Importante notar que imediatamente após o fim do evento, começará o Festival 

Gastronômico de Tiradentes. Este é um dos festivais gastronômicos mais tradicionais do 

Brasil e embora seja um pouco caro, é altamente recomendável para quem tem como ficar 

um pouco mais. 

 

Se você estiver de carro, recomendamos que, de Tiradentes, vá visitar a Comunidade de 

Bichinho. Note que é preciso pegar estrada de terra. Lá encontrará uma bucólica 

comunidade rural, mas com restaurantes, cervejarias, cafés, artesanatos mais em conta, e 

a “Casa Torta” para as crianças. É possível obter mais informações aqui: 

http://www.bichinho.net/ 

http://blogmeudestino.com/2013/12/05/saiba-o-que-visitar-em-bichinho-mg/ 

 

Há ainda, próximo de São João del-Rei, as cidades de Prados, Resende Costa, Santa Cruz 

de Minas, e Coronel Xavier Chaves. As 3 primeiras são conhecidas pelo seu artesanato, e 

a última pela arte em pedra sabão.  

 

Se você veio com mais tempo e está disposto a conhecer melhor as belezas de Minas 

Gerais, recomendamos os seguintes passeios, que ficam até 160 Km de distância de São 

João del-Rei (ou seja, 3 horas de carro, sendo relativamente fácil se deslocar de carro ou 

ônibus para a maioria deles): 
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 Ouro Preto e Mariana. Talvez as duas cidades mais visitadas de Minas Gerais e 

conhecidas, como São João del-Rei, pelos seus museus, igrejas, artesanatos, restaurantes 

e festivais. Ouro Preto fica a 160 Km de São João, e no caminho há ainda a entrada para 

a bucólica Lavras Novas (www.lavrasnovas.com.br), com suas belas cachoeiras.  Mas 

para Lavras Novas será preciso pegar um pouco de íngreme estrada de terra; 

 Congonhas. Conhecida pelas esculturas de Alejadinho. Fica na BR-040, a 115 Km de São 

João Del-Rei; 

 Em Barbacena, a 60 Km de São João, é possível visitar o Museu da Loucura ((32) 3339-

2625), na cidade onde foi instalado o famoso hospício onde se deu o que foi chamado de 

“Holocausto Brasileiro”; 

 Caxambu. Situada a 160 Km de São João, a cidade é conhecida pelo circuito das águas, 

com suas fontes minerais que beneficiam a saúde, no maior complexo hidromineral do 

mundo; 

 Carrancas. Indo em direção a Lavras, a 85 Km de São João, fica o pequeno município de 

Carrancas (http://www.carrancas.com.br/), que, embora não tenha muita infraestrutura, é 

conhecido pelas suas dezenas de cachoeiras; 

 São Thomé das Letras. Se você busca a autêntica experiência alternativa e hippie no 

Brasil, seu local é a famosa São Thomé das Letras (http://www.saotomedasletras.net.br/), 

a 160 Km de São João. Conhecida não só por suas cachoeiras, mas também por 

avistamentos de OVNIs e duendes! 

Se vier de carro, com tempo e disposição, é possível fazer o circuito “Congonhas-Ouro 

Preto-Mariana”, indo na direção da BR-040, ou então “Caxambu-Carrancas-São Thomé das 

Letras”, indo na direção da BR-381. 

 

 
 


