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Belo Horizonte: Uma Cidade Universitária

INTRODUÇÃO
Através do evento Universaliza - BH surgiu a necessidade de elaborar 
o E-book intitulado “Belo Horizonte: uma cidade universitária”. Este 
material possui o intuito central de frisar a capital de Minas Gerais 
como uma localidade detentora de um teor universitário relevante 
para os interessados, que queiram estudar nas diversas instituições 
privadas ou públicas espalhadas pelo município. Sendo assim, torna-se 
significativo apresentar por meio deste, informações úteis para os 
novos e futuros estudantes. 

Ao decorrer do processo, será apresentado um pouco do teor histórico 
de Belo Horizonte, junto com as diversas opções de Ensino Superior, 
além de extensões universitárias. Ademais, serão sugeridos aos estu-
dantes pontos de moradias/hospedagens, estabelecimentos gastro-
nômicos, locais de lazer e afins, visando demonstrar localidades cru-
ciais que essas pessoas precisam tomar conhecimento ao estudar na 
região. Por fim, o E-book também se compromete em compartilhar 
conhecimentos indispensáveis e mapas para auxiliar leitores deste 
material caso decidam escolher BH como sua cidade universitária.

DIANTE DISSO, O E-BOOK IRÁ 
APRESENTAR UMA GAMA DE 
INFORMAÇÕES E UMA NOVA VISÃO 
DESTA CIDADE ACOLHEDORA, 
DIVERSIFICADA, CULTURALMENTE 
RICA E COM INSTITUIÇÕES CAPAZES 
DE MUDAR A VIDA DE UM ESTUDANTE. 

BOA LEITURA!
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BELO
HORIZONTE:
UMA CIDADE
UNIVERSITÁRIA
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Ainda nomeada como o arraial de Curral Del-Rei, foi em 1701 que a 
história se iniciou. Um local que surgiu para auxiliar no fornecimento 
de gêneros alimentícios às vilas, que dedicavam-se à exploração au-
rífera no período colonial. Foi com a Proclamação da República que 
Minas Gerais e as lideranças políticas que aqui habitavam planejaram 
a mudança da capital e a construção da cidade de Belo Horizonte 
para ser a nova capital do estado. 

O declínio do Ciclo do Ouro, as limitações de ocupação populacional 
por conta do relevo acidentado de Ouro Preto (antiga Vila Rica) e a 
necessidade de romper com a imagem imperial levou a definição, no 
ano de 1893, da transferência da capital e a sua inauguração, em 1897.

Pelo fato de o Curral Del-Rei ser localizado no centro do estado, ter 
um relevo mais plano, conter um clima mais ameno e possuir uma 
bacia hidrográfica em seu interior, foi decidido, em 1893, que o arraial 
seria o local da nova capital mineira. Em 1894, o município começou 
a ser planejado e construído, com uma arquitetura inspirada nos mo-
delos urbanos de Paris e Washington e, objetivava comportar o cres-
cimento que era esperado para a região. 

Em 1901, a cidade recebeu o nome de
Belo Horizonte.

Durante todo o seu desenvolvimento, o município contou com o sur-
gimento de diversas construções marcantes, que fazem parte dos 
atrativos da região e de sua história. Em 1942 e 1943, foi erguido o 
Conjunto Arquitetônico da Pampulha, composta pela construção da 
Igreja de São Francisco de Assis, a Casa do Baile e o Cassino, atual 
Museu de Arte da Pampulha. Outro espaço histórico da cidade é a 
Praça da Liberdade, lugar escolhido para abrigar o Centro Administra-
tivo da cidade, onde está o Palácio da Liberdade, inaugurado em 1898.

2.1. HISTÓRIA DE BELO HORIZONTE
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2.2. CIDADE UNIVERSITÁRIA

A vocação universitária de Belo Horizonte se mistura com a história 
de Minas Gerais no seu rompimento com o período colonial e todos 
os processos decorrentes deste episódio.

A primeira universidade criada no estado de Minas Gerais foi oriunda 
de uma fusão de quatro escolas de Nível Superior: A Faculdade de 
Direito, criada em 1892 em Ouro Preto e transferida para a nova capital, 
e três faculdades que já nascem em Belo Horizonte com vistas ao cres-
cimento da cidade, sendo elas: a Escola Livre de Odontologia (1907), 
a Escola de Engenharia (1911) e a Faculdade de Medicina (1911). A 
criação da Universidade de Minas Gerais (UMG) ocorreu em 1927.

A República vem para coroar o plano iniciado no período Imperial em 
abrir as escolas de Nível Superior no país, destacando neste cenário 
a Escola de Farmácia e Escola de Minas em Ouro Preto que man-
têm a vocação desta cidade colonial como também uma cidade uni-
versitária. Com a criação da Universidade de Minas Gerais (UMG), o 
governo estadual iniciou seu projeto de construção de um complexo 
universitário em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, na re-
gião central. Projeto esse que foi congelado no período conhecido 
como Era Vargas (poder sob Golpe Ditatorial) e retomado pelo inter-
ventor Benedito Valadares sugerindo uma nova área que demandaria 
um alargamento da Rua Pernambuco para a utilização de uma área 
próxima ao Parque Municipal.

O movimento estudantil mudou o percurso 
da história, uma vez que as fortes 
hostilidades ao Estado Novo provocaram 
um desejo das autoridades políticas de 
deslocar a universidade da região central. 
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O desejo foi concretizado com a desapropriação da Fazenda Dalva e 
a incorporação do terreno na região da Pampulha ao patrimônio da 
Universidade de Minas Gerais, em 1942. 

O fim da Era Vargas (Estado Novo), em 1945, abriu novamente a cidade 
ao pleno poder republicano, período esse que ficou conhecido na 
história brasileira como a quarta república (1945-1964). 

A nova república traz novidades no 
contexto universitário, pois representava 
os anos iniciais da Escola de Arquitetura 
(1944) e foram criadas as Faculdades de 
Ciências Econômicas e de Filosofia (1948). 

Em 1949, ocorreu a federalização da universidade e o avanço de se 
construir um complexo universitário chega ao seu ápice em 1957, 
com o zoneamento do terreno localizado na Pampulha por áreas de 
conhecimento e pelos projetos das primeiras edificações.

Passados mais de 60 anos da inauguração da cidade de Belo Hori-
zonte, a Igreja Católica consolidou sua presença na pessoa do Bispo 
Dom Cabral, que foi o primeiro da arquidiocese da capital e o respon-
sável pela aquisição da Fazenda Pastinho, onde desde 1958 abriga 
a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). A 
criação da PUC Minas foi oficializada pelo então presidente da Repú-
blica, Juscelino Kubitschek e, em seus anos iniciais, reunia as Facul-
dades de Filosofia, Ciências e Letras Santa Maria, a Faculdade Minei-
ra de Direito, a Escola de Enfermagem Hugo Werneck, a Faculdade 
de Ciências Médicas e as Escolas de Educação Física e de Serviço 
Social.

Os anos de 1960 foram importantes para a consolidação da relação en-
tre as universidades e a cidade de Belo Horizonte, isto porque a capital 
vivencia uma expansão vertiginosa das escolas e faculdades vincula-
das à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)1, seja em virtude 
dos anos iniciais do Campus Pampulha ou por consequência da Refor-
ma Universitária de 1968. Em paralelo, a iniciativa privada fundava em 
1961 o Centro Universitário Una, por iniciativa de Honório Tomelin e ou-
tros membros fundadores e, em 1963, a Fundação Mineira de Educação 
e Cultura (FUMEC), sendo hoje o Centro Universitário FUMEC.

1A Universidade de Minas Gerais tem sua denominação substituída por Universidade Federal de 
Minas Gerais em 1965.
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Aproximando dos dias atuais, é vivenciada em Belo Horizonte a trans-
formação da Escola Técnica Federal em Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG), no ano de 1978, ampliando 
assim a oferta do Ensino Superior. Por iniciativa contida na Constitui-
ção do Estado de Minas Gerais foi criada, em 1989, a Universidade 
do Estado de Minas Gerais (UEMG), integrando fundações e serviços 
estaduais presentes na capital e no interior, sob a responsabilidade 
da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG).

Recentemente, a UFMG passou por uma reestruturação que impac-
tou fortemente o seu entorno. O projeto chamado Campus 2000 já 
era um sonho dos fundadores da universidade: transferir as unidades 
acadêmicas que se encontravam na região Centro Sul para o Campus, 
criando assim uma “Cidade Universitária”. Esse movimento culminou 
na construção de novos prédios e na reforma dos mais antigos, além 
da chegada de mais acadêmicos, resultando em mudanças significa-
tivas no número de pessoas que passam a frequentar o Campus e o 
seu entorno.    

CAD: Centro de Atividades Didáticas - UFMG IGC: Instituto de Geociências - UFMG
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Chegou a hora de mostrar a vocação 
de cidade universitária. É hora de se 
impressionar no Universaliza BH!

Além das Faculdades e Universidades citadas anteriormente, a cida-
de de Belo Horizonte reúne diversas outras instituições. Existem ins-
tituições educacionais de Nível Superior em todas as nove regionais 
da cidade, além dos inúmeros polos de Educação à Distância que se 
consolidam nos tempos atuais. A universidade está na história e na 
raiz da cidade, trazendo ao cotidiano a efervescência da juventude 
com as trocas e debates oriundos de um ambiente universitário que 
transforma e modifica constantemente a cidade.

Escola de Engenharia -- UFMG
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2.3. AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Belo Horizonte está cada vez mais se tornando uma Cidade Univer-
sitária, com as crescentes opções e oportunidades que ela oferece 
para jovens e adultos cursarem o Ensino Superior. A seguir, apresen-
taremos uma lista das principais faculdades e universidades de Belo 
Horizonte, com o objetivo de informar sobre a variedade que essa 
excelente cidade tem para oferecer. A saber,

PÚBLICAS

- Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET)

- Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho (Fundação João 
Pinheiro)

- Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig)

- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG)

- Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

- Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

PARTICULARES

- Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH)

- Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix

- Centro Universitário Newton Paiva 

- Centro Universitário UNA (UNA)

- Escola Superior Dom Helder Câmara (ESDHC)

- Faculdade Anhanguera

- Faculdade Arnaldo Janssen

- Faculdade Batista de Minas Gerais (FBMG)

- Faculdade Cotemig
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- Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG)

- Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte (FACISA-BH)

- Faculdade de Engenharia de Minas Gerais (FEAMIG) 

- Faculdade de Ensino de Minas Gerais (FACEMG)

- Faculdade de Minas BH (FAMINAS-BH)

- Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte (FESBH)

- Faculdade Ibmec

- Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE)

- Faculdade Kennedy 

- Faculdade Minas Gerais (FAMIG)

- Faculdade Pitágoras 

- Faculdade Promove de Minas Gerais

- Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior (IBHES)

- Instituto Santo Tomás de Aquino (ISTA)

- Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)

- Universidade de Alfenas “José do Rosário Vellano” (UNIFENAS) 

- Universidade FUMEC (FUMEC) 

- Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)

Acesse o site oficial 
de cada instituição 

e conheça os cursos 
ofertados:
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2.4. UNIDADES ACADÊMICAS

2.4.1. UFMG

Como foi apresentado anteriormente, Belo Horizonte conta com um grande 
conjunto de instituições de Ensino Superior. Por isso, a fim de aprofun-
dar um pouco mais em alguns aspectos iremos utilizar três instituições 
como base, sendo elas: a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e o Cen-
tro Universitário UNA (UNA).

A UFMG, mais antiga universidade do estado de Minas Gerais, é uma 
instituição pública de Ensino Superior gratuito considerada, pelos sis-
temas de avaliação do Ensino Superior no Brasil, uma das melhores 
universidades do país. 

Segundo o ranking da Times Higher Education (THE), um dos três 
mais importantes do mundo, divulgado em 2021, a UFMG foi con-
siderada a quinta melhor universidade da América Latina, a terceira 
melhor instituição de Ensino Superior e a melhor federal do Brasil.

A UFMG oferece cursos que abrangem 
as modalidades presenciais e à distância 
que, atualmente, se organizam em mais 
de 90 cursos de graduação, 90 programas 
de pós-graduação e 860 núcleos de 
pesquisa.
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Integram à UFMG quatro Campi: o Campus Pampulha, que reúne a 
Reitoria, os órgãos da Administração Central e a maioria das Unida-
des Acadêmicas; o Campus Saúde, onde se localizam a Faculdade 
de Medicina, a Escola de Enfermagem e o Complexo do Hospital das 
Clínicas; o Campus Regional, em Montes Claros, onde se localiza o 
Instituto de Ciências Agrárias (ICA); e o Campus Cultural da UFMG, 
em Tiradentes. Os dois primeiros, o Campus Pampulha e o Campus 
Saúde, se localizam em Belo Horizonte, bem como a Faculdade de Di-
reito e a Escola de Arquitetura que estão localizadas na região central 
da cidade.

A UFMG assume como missão “gerar e difundir conhecimentos cien-
tíficos, tecnológicos e culturais, destacando-se como Instituição de re-
ferência na formação de indivíduos críticos e éticos, dotados de sólida 
base científica e humanística e comprometidos com intervenções trans-
formadoras na sociedade, com vistas à promoção do desenvolvimento 
econômico, da diminuição de desigualdades sociais, da redução das 
assimetrias regionais, bem como do desenvolvimento sustentável.”2

2 Informação retirada do link: https://ufmg.br/a-universidade 

Reitoria - UFMG
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2.4.2. PUC MINAS

A Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC Minas) é considerada 
uma das melhores universidades privadas 
do Brasil. 

Obteve em 2021 ótimo desempenho no Índice Geral de Cursos (IGC), 
mantendo o conceito 4, em uma escala de avaliação que vai de 1 a 5. 
O resultado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia federal vinculada 
ao Ministério da Educação (MEC).

Ela possui seis Campi espalhados pelo Estado, localizados nas ci-
dades de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Arcos, Poços de Caldas, 
Serro e Uberlândia. Belo Horizonte, além do Campus no bairro Co-
ração Eucarístico, possui três unidades, sendo elas situadas nas re-
giões: Barreiro, Praça da Liberdade e São Gabriel. 

PUC Minas: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
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Na graduação, são ofertados 118 cursos de bacharelado - sendo três 
ministrados à distância - 10 cursos de licenciatura e um curso de gra-
duação tecnológica - oferecido em duas unidades e dez graduações 
tecnológicas à distância. A pós-graduação também acumula grandes 
avanços e conta com 17 programas de mestrado e doutorado em 
áreas diversas. 

A missão da instituição é “promover o desenvolvimento humano e 
social, contribuindo para a formação humanista e científica de profis-
sionais competentes, que tenha como base valores da ética e da soli-
dariedade e compromisso com o bem comum, mediante a produção e 
disseminação das ciências, das artes e da cultura, a interdisciplinari-
dade e a integração entre a Universidade e a sociedade.” 3

2.4.3. UNA

A UNA está em segundo lugar como melhor Centro Universitário pri-
vado de Minas Gerais. Obteve em 2019, um ótimo desempenho no 
Índice Geral de Cursos (IGC), recebendo o conceito 4, em uma escala 
de avaliação que vai de 1 a 5, o resultado foi divulgado pelo Inep.

3 Informação retirada do link: https://www.pucminas.br/institucional/Paginas/missao-e-valores.aspx

UNA - unidade localizada na Av. João Pinheiro.
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Ela tem como objetivo “ser reconhecida como a Instituição de Ensino 
Superior de maior impacto educacional do país, valorizada pelo ensino 
de qualidade, desenvolvimento de profissionais e pela trabalhabilidade 
de seus alunos e egressos.”4 

Além disso, sua missão é “transformar 
o país pela educação, com competência 
e paixão, inspirando nossos alunos, 
professores e colaboradores a concretizar 
seus sonhos e potencialidades como 
indivíduos, profissionais e agentes de 
transformação da sociedade’’.5

Atualmente, a UNA conta com dezenove unidades espalhadas por 
treze cidades dos estados de Minas Gerais e Goiás. As unidades 
Una Aimorés, Una Guajajaras, Una João Pinheiro, Una Liberdade, Una 
Cristiano Machado, Una Linha Verde e Una Barreiro estão localiza-
das no município de Belo Horizonte. A instituição de ensino oferece 
70 cursos de graduação e mais de 40 pós-graduações em diversas 
áreas do conhecimento.

4 Informação retirada do site: https://www.una.br/a-una/missao-visao-e-valores/
5 Informação retirada do site: https://www.una.br/a-una/missao-visao-e-valores/
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2.5. EXTENSÕES UNIVERSITÁRIAS

As Universidades cumprem um papel social de extrema relevância 
na construção educacional de um país. Sua função está intimamente 
ligada com as pesquisas, ensino e ações de extensão, o que impul-
siona reflexões para essas boas transformações. Assim, no tocante 
às extensões universitárias, trata-se da articulação da academia com 
a sociedade, trabalhando visando a promoção da cidadania, da in-
clusão e do desenvolvimento social. Essas ações educacionais em 
conjunto são importantes instrumentos para a formação cidadã e 
humanista, tanto dos universitários quanto da população local, pos-
sibilitando aprender o valor da igualdade, liberdade e solidariedade.          

Além dos cursos de graduação e pós-graduação, 
muitas universidades oferecem cursos de formação, 
capacitação e qualificação para o público, bem como 
elabora e administra projetos sociais e ambientais 
articulados para a comunidade. 

Junto a isso, há os espaços de reflexão organizados pelas universi-
dades, como os museus que são de extrema relevância para a educa-
ção patrimonial da população. Pensando nisso, a seguir apresentare-
mos alguns desses espaços fornecidos pelas instituições de ensino.
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ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG

Fazendo parte do Circuito Cultural Praça da Liberdade, o Espaço do 
Conhecimento é um museu que possui ambientes interativos e mos-
tra a expansão do conhecimento científico. Trata-se de um espaço 
organizado para difusão de conhecimentos produzidos na univer-
sidade. A exposição inicial é a “Demasiado Humano”, o qual expõe 
aos visitantes a origem da vida e a trajetória do ser humano na Terra. 
Montada em quatro andares, a mostra está dividida em três temas: 
Origens, Vertentes e Águas.

2.5.1 UFMG

O museu possui também um planetário, um observatório astronômico 
e uma fachada digital que guarda ações artísticas, culturais e de di-
vulgação científica, sempre em interação com a população da cidade.

Endereço: Praça da Liberdade, 700 - Funcionários, Belo Horizonte - MG. 
Telefone: (31) 3409-8350

Espaço de Conhecimento - Praça da Liberdade.
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ESTAÇÃO ECOLÓGICA UFMG

A Estação Ecológica é uma unidade de conservação localizada den-
tro da UFMG que contribui para a preservação das áreas verdes de 
Belo Horizonte. Uma de suas grandes ações é oferecer atividades de 
pesquisa, ensino e extensão. 

Possuindo uma rica biodiversidade, os visitantes caminham por tri-
lhas nas matas e participam de oficinas interativas, sendo instigados 
a observar o ambiente e a discutir assuntos relacionados à temática 
ambiental. O espaço favorece também como uma oportunidade de 
se conectar com a extensa área verde e o aproveitamento do tempo 
de lazer.

Endereço: 735, R. Professor Moacir Gomes de Freitas, 687, Belo Horizonte - MG. 
Telefone: (31) 3409-2295

Estação Ecológica - Campus Pampulha da UFMG
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MUSEU DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS

O Museu de Ciências Morfológicas é um espaço que integra áreas do 
conhecimento fundamentais ao entendimento da estrutura e funcio-
namento dos organismos. Localizado dentro da UFMG, seu objetivo 
é voltado para ampliar e difundir o conhecimento da estrutura e do 
funcionamento do corpo humano, como forma de despertar, em cada 
visitante, a consciência da necessidade e importância da promoção 
da saúde e preservação da vida com qualidade.

Seu acervo é peculiar e, além de se tratar de um espaço do conhe-
cimento, o museu desenvolve atividades e projetos relacionados à 
educação formal e não formal, à pesquisa, divulgação e educação 
científica, à formação e atualização de professores de Ciências e 
Biologia. Também oferece programas de apoio à inclusão social de 
pessoas com deficiência visual e outras necessidades educacionais 
especiais. 

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte – MG 
Telefone: (31) 3409-2776

Museu de Ciências Morfológicas - Campus Pampulha - UFMG



21

Belo Horizonte: Uma Cidade Universitária

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E JARDIM BOTÂNICO 

O Museu de História Natural e Jardim Botânico é um espaço com 
uma extensa e diversificada fauna e flora, sendo em sua grande parte 
destacado pela Mata Atlântica. Também possui um acervo formado 
por aproximadamente 24.000 itens entre peças e espécies científicas 
preservadas e vivas. A proposta principal é ser um ambiente vivo, im-
pregnado de uma história em construção que se modifica a cada dia. 
Em seus 600 mil metros quadrados de área verde, o Museu oferece 
atividades de pesquisa, ensino e extensão, buscando sempre ampliar 
e estreitar seus laços com a comunidade de Belo Horizonte.

O Museu guarda um importante tesouro da arte popular: o Presépio 
do Pipiripau. Ele também abriga exposições permanentes de Ar-
queologia, Mineralogia e Paleontologia, além das exposições tem-
porárias, que são renovadas a cada estação do ano, com o objetivo 
de sempre trazer novidades aos visitantes.

Endereço: Rua Gustavo da Silveira, 1035 - Santa Inês, Belo Horizonte - MG. 
Telefone: (31) 3409-7650

Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG
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MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS

Criado em 1983, o Museu de Ciências Naturais (MCN) - PUC Minas 
reabriu suas exposições à comunidade em agosto de 2002, no novo 
prédio especialmente projetado para o desenvolvimento de suas 
atividades de pesquisa, educação e lazer cultural.

2.5.2 PUC MINAS

O MCN PUC Minas é importante para dialogar o conhecimento 
científico com a comunidade e abriga um acervo de zoologia. A coleção 
de paleontologia destaca-se pelas descobertas de mamíferos do 
Pleistoceno da América do Sul. As coleções de Vertebrados da fauna 
atual contemplam anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Possui uma 
equipe de profissionais qualificados e de estudantes universitários 
que participam de diversos projetos.

Endereço: R. Dom José Gaspar, 290 - Coração Eucarístico, Belo Horizonte - MG. 
Telefone: (31) 3319-4152

Museu de Ciências Naturais - PUC Minas
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CINE BELAS ARTES 

O Cine Belas Artes, único cinema de rua remanescente em Belo 
Horizonte, foi fundado em 1992. O Belas BH oferece a melhor 
programação de cinema, dando espaço para todas as formas de 
se contar histórias de todo o mundo. Nele, é possível assistir o que 
há de mais importante no cinema brasileiro e mundial, participar 
de pré-estreias e sessões especiais e ainda conhecer projetos para 
professores e estudantes. 

2.5.3 UNA

Sua importância acontece, pelo fato de representar um espaço que 
está ligado com a identidade da cidade de Belo Horizonte e, também, 
está conectado com o diálogo e o lazer, proporcionando o acesso 
à cultura. Instalado em um prédio histórico do Diretório Central 
dos Estudantes da UFMG, o cinema soube dar vida aos anseios da 
população por conhecer o mundo.

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 1581 - Lourdes, Belo Horizonte - MG. 
Telefone: (31) 3273-3229

Una Cina Belas Artes - Localizado no bairro de Lourdes
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A palavra Universidade tem sua origem 
epistemológica no latim universitas, que 
refere-se à universalidade e à totalidade. 

Não podemos levar essa totalidade apenas na união e nos esforços 
na manutenção dos cursos de graduação e pós-graduação em suas 
mais diversas unidades acadêmicas, mas também, nas possibilida-
des de garantir o acesso e a permanência de todos e todas neste 
espaço. 

No que corresponde à Pontifícia Universidade Católica de Minas Ge-
rais, o olhar ao acesso e a permanência do estudante é constatada 
na oferta de estágios e monitorias, na concessão de auxílio financeiro 
em eventos técnico-científicos, nas bolsas de estudos aos discentes 
e na manutenção de programas de financiamento estudantil da pró-
pria instituição.

A Universidade Federal de Minas Gerais, em sua condição de instituição 
pública federal, tem na sua estrutura organizacional a Pró-reitoria em 
Assuntos Estudantis, que é responsável pela assistência estudantil e 
outros assuntos pertinentes ao percurso acadêmico do estudante. 

2.6. POR UMA UNIVERSIDADE UNIVERSAL

Restaurante Setorial I, localizado no Campus Pampulha.



25

Belo Horizonte: Uma Cidade Universitária

A política de assistência estudantil da UFMG é executada pela Funda-
ção Universitária Mendes Pimentel (FUMP) o que garante os discen-
tes o acesso a programas de auxílio básico - alimentação, moradia 
universitária, assistência à saúde e auxílio financeiro - como também 
a programas complementares de auxílio a materiais acadêmicos, bolsa 
de formação profissional complementar e bolsa permanência.

São valores como a solidariedade, 
responsabilidade social e respeito aos 
direitos universais que conduz o acesso 
dos jovens a uma educação de qualidade 
na busca de um país mais igualitário em 
meio a todas as desigualdades sociais. 

O primeiro passo necessário a todos os jovens que buscam o acesso 
ao Ensino Superior é saber que este lugar é seu por direito e que é 
preciso ocupá-lo. 



26

Belo Horizonte: Uma Cidade Universitária

VIVER BH
3

Para morar em qualquer cidade é preciso levantar várias informações 
que auxiliem os interessados a tomar uma importante decisão de 
qual é o melhor local para viver. É preciso levar em consideração o 
custo de vida, conhecer os bairros, assim como a gastronomia e os 
atrativos turísticos. Portanto, será apresentado um panorama de Belo 
Horizonte, contendo informações cruciais para que os estudantes 
aproveitem a cidade da melhor forma e vivenciem todas as possibili-
dades que a capital pode oferecer.
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3.1. BAIRROS E MORADIA

A cidade de Belo Horizonte é dividida em nove Regionais. Orde-
nando essas regionais do maior ao menor custo de vida temos: as 
Regionais Centro-Sul, Pampulha, Leste, Oeste, Noroeste, Nordeste, 
Venda Nova, Barreiro e Norte. No que tange às moradias a variação 
de preço entre uma região e outra é pequena. Com exceção às mo-
radias na região Centro-Sul e Pampulha em que os preços imobiliá-
rios são mais altos. 

Alguns bairros que se localizam próximos às Universidades e Facul-
dades tornam-se mais acessíveis financeiramente aos estudantes, 
pois além do fácil acesso ao deslocamento casa-universidade, pos-
suem comércio com serviços essenciais para o dia a dia. Levanta-
mento realizado pela Território Empresa Júnior, em 2021, por meio 
de um questionário voltado aos universitários de Belo Horizonte, 
identificou os bairros com maior facilidade de acesso às principais 
universidades do município e moradia aos universitários, servindo 
assim de auxílio para futuros estudantes em suas escolhas. 

Moradia Estudantil - UFMG, localizado no bairro Ouro Preto, próximo a Pampulha.
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3.1.1. BAIRROS PRÓXIMOS AO CAMPUS PAMPULHA DA UFMG

Os bairros apresentados abaixo estão localizados próximos ao 
Campus Pampulha da UFMG e subdivididos entre financeiramente 
acessíveis ou não aos estudantes. Com distâncias consideravel-
mente próximas à Universidade, os bairros possuem infraestrutura 
adequada, com estrutura comercial, praças, além de rica área gas-
tronômica, com bares, botecos, restaurantes e afins: 

Bairros acessíveis financeiramente aos estudantes: 
Copacabana, Lagoa, Aparecida, Caiçaras, Liberdade, Dona 
Clara, São Francisco, dentre outros. 

Bairros não acessíveis financeiramente aos estudantes: 
Santa Amélia, Minaslândia, São José, Ouro Preto.

Bairros mais próximos do Campus: 
Dona Clara, Jaraguá, Liberdade, São Francisco, São Luiz, 
São José e Ouro Preto.

VIsta parcial do Centro Esportivo Universitário (CEU) - UFMG, localizado próximo ao Estádio Mineirão. 
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Os bairros apresentados estão localizados próximos ao Campus 
Coração Eucarístico da PUC e subdivididos entre financeiramente 
acessíveis ou não aos estudantes. Com distâncias consideravel-
mente próximas à Universidade, os bairros possuem infraestrutura 
adequada, com estrutura comercial, praças, além de rica área gas-
tronômica, com bares, botecos, restaurantes e afins:

3.1.2. BAIRROS PRÓXIMOS AO CAMPUS CORAÇÃO EUCARÍSTICO DA PUC

Bairros acessíveis financeiramente aos estudantes:
Nova Suíça e Coração Eucarístico. 

Bairros não acessíveis financeiramente aos estudantes:
Calafate (3,2 km de distância do Campus). 

Bairros mais próximos ao Campus são:
Dom Cabral (500 m do Campus) e Padre Eustáquio (2 km 
do Campus).

PUC Minas - Bairro Coração Eucarístico
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3.1.3. REGIÃO CENTRAL, PRÓXIMA AOS CAMPI SAÚDE DA UFMG, 
PRAÇA DA LIBERDADE DA PUC E UNIDADES CENTRAIS DA UNA

No mesmo contexto das informações anteriores, os bairros em 
questão estão subdivididos entre financeiramente acessíveis ou 
não aos estudantes, assim como a proximidade aos Campi. Todos 
os bairros possuem infraestrutura adequada e estrutura comercial, 
possuindo praças, além de rica área gastronômica, com bares, bo-
tecos, restaurantes e afins:

Bairros acessíveis financeiramente aos estudantes:
Centro e Santa Tereza.

Bairros não acessíveis financeiramente aos estudantes:
Funcionários, Gutierrez, Anchieta. 

Bairros mais próximos à região Central:
Centro, Funcionários, Savassi, Santa Efigênia. 

Todos os bairros citados possuem acesso fácil e rápido a serviços 
essenciais, como: supermercados, padarias, farmácias e postos de 
saúde.

Praça da Liberdade, um dos principais pontos turístico da cidade, localizado na região central.
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3.2. HOSPEDAGEM

Os estudantes das faculdades estão sempre à procura de locais 
próximos a sua instituição para hospedagem, por isso alguns bair-
ros são característicos no atendimento desse público. O Coração 
Eucarístico e entorno, por exemplo, concentram estudantes da PUC 
Campus Coração Eucarístico. Já a região do bairro Ouro Preto con-
centra estudantes da UFMG Campus Pampulha. 

Belo Horizonte concentra uma infinidade de meios de hospedagens, 
como hotéis, hostels, locais disponibilizados pelo Airbnb’s, pensões 
e repúblicas que são distribuídos pela cidade acompanhando a ló-
gica de quem os procura. Na região central, onde se localiza maior 
parte do comércio, existem hotéis econômicos e tradicionais, é uma 
região movimentada durante o dia e deserta à noite. Por outro lado, 
os bairros Savassi e Lourdes são os mais procurados pelos turistas 
por sua boa localização e segurança. 

Pousada Sossego da Pampulha, localizado próximo ao Campus da UFMG.
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Mas não se desespere na busca por uma hospedagem! Além da Mo-
radia Universitária proporcionada pela UFMG, demais auxílios e até 
mesmo através de contato com outros estudantes, é possível en-
contrar com facilidade um lugar que atenda às expectativas!

De acordo com o Dicionário Online de Português Dicio, hospedagem 
significa “ação ou efeito de hospedar; que pode oferecer abrigo ou 
acolhimento à hospitalidade.” Já os meios de hospedagem são es-
tabelecimentos comerciais que têm como principal função receber 
e oferecer estadia, entre outros serviços, aos turistas, viajantes pelo 
mundo e demais clientes. 

Apresentamos a seguir os tipos de 
hospedagens mais utilizados, como 
funcionam e quais são as diferenças entre 
cada um: 

HOTEL

É a alternativa de hospedagem mais comum e mais conhecida. Os 
hóspedes são acomodados em unidades ou quartos individuais 
mobiliados com o essencial para uma estadia confortável. Podem 
também disponibilizar serviços como: recepção, serviço de quarto, 
café da manhã, entre outros que variam de acordo com o tamanho 
e categoria do hotel. 

Fachada do Hotel Bristol Pampulha Lieu
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A forma de cobrança é diária, podendo oferecer pacotes para perío-
dos de estadia. É importante lembrar que essa opção de hospeda-
gem é uma boa escolha para novos universitários que viajam para 
conhecer a Universidade, podendo ser também uma opção de mora-
dia até a escolha de uma definitiva. 

APART HOTEL OU FLATS

É um imóvel um pouco maior do que um quarto de hotel. Geralmen-
te disponibiliza ao seu morador os mesmos serviços que são ofe-
recidos nos hotéis. É um empreendimento imobiliário composto por 
apartamentos que variam níveis de conforto e serviços. É uma mora-
dia segura para pessoas que não dispõem de tempo para a rotina de 
uma casa. Têm como diferenças de um hotel, maior comodidade ao 
usuário, maior convívio social entre os hóspedes/moradores, não tem 
a formalidade característica de um hotel e possui tarifas de diárias me-
nores. Pode ser adquirido para moradia e para investimento pessoal 
ou empresarial. Seu objetivo é trazer comodidade, praticidade, con-
forto e segurança para os moradores, por meio dos serviços básicos 
oferecidos.

PENSÃO

É um estabelecimento comercial que oferece moradia, em quartos 
compartilhados ou não, a moradores da região. São casas subdivi-
didas em quartos, os ambientes são familiares e incluem refeições 
nos valores cobrados. Normalmente esse modelo de hospedagem é 
utilizado por estudantes que passam pouco tempo no local, devido 
aos estudos e, por isso, não necessitam de tanta comodidade e nem 
de espaços privados. A pensão também é muito utilizada por pes-
soas que ficaram desabrigadas ou que chegaram recentemente na 
cidade e ainda não possuem uma boa estabilidade financeira para 
pagar o aluguel de uma casa.
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REPÚBLICAS

São casas e apartamentos grandes divididos por estudantes de Ensi-
no Superior que desejam morar mais próximos de suas instituições 
de ensino. O objetivo principal dos universitários que alugam apar-
tamentos, casas e até mesmo quitinetes para dividir com outras 
pessoas é economizar nas despesas diárias e aluguel. Algumas 
repúblicas são somente masculinas e outras femininas, e também 
existem as mistas, cada uma com suas regras específicas de fun-
cionamento. A gestão interna de cada república é feita pelos Repú-
blicos em questão, abandonando a ideia de hierarquização em prol 
de igualdade entre todos os residentes, desta forma, acontece uma 
verdadeira vida comunitária.

HOSTEL

O hostel é um estabelecimento comercial que oferece estadia, na 
sua grande maioria, em quartos compartilhados e com diárias mais 
baratas.

Os hóspedes são, na maioria, jovens que querem economizar com a 
estadia e que estão em busca de novos contatos, já que muitas das 
acomodações são compartilhadas, com espaços inteiramente dedi-
cados ao convívio. Atualmente, já é possível encontrar hostels com 
quartos duplos ou com suítes para casais, o que só fez aumentar a 
procura por esta alternativa hoteleira.

Ambiente interno do BR Hostel.
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3.2.1. DICAS

BR HOSTEL

Como mencionado, um dos tipos de hospedagem é o hostel, e para 
aqueles que se estabelecerão próximos ao Campus UNA Liberdade, 
uma excelente opção para passar a noite é o BR Hostel, no coração 
de Belo Horizonte. 

6 Informação retirada do site: https://www.brhostel.com/
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O local oferece “cama confortável, quarto limpinho (com suíte em to-
dos eles), cozinha equipada, wi-fi grátis, tv a cabo, bar rooftop - áreas 
em comum pra lá de descontraídas - informações turísticas, passeios 
diversos por BH e cidades vizinhas e muitas outras comodidades pra 
você curtir BH radicalmente e, sempre com um sorriso no rosto!”. 6

O BR Hostel está localizado
na Rua Tomé de Souza, 1399, na Savassi.

As reservas podem ser realizadas por meio do telefone: (31) 3789-1777, 
pelo Whatsapp (31) 98455-6090 ou pelo próprio site do estabelecimento.
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Já para aqueles que se destinam à PUC do Coração Eucarístico, a LP 
Residence Pousada Coração Eucarístico é uma boa opção! O local 
fica a 700 metros da PUC e é próximo de todo o comércio da região. 
“Muito bom o atendimento, ambiente limpo e confortável” 7, diz um dos 
hóspedes. Você pode reservar o apartamento pelo próprio site da 
pousada.

A outra opção de hospedagem relatada foi o hotel, e para as pessoas 
que vão para UFMG o Nobile Inn Pampulha é uma ótima estadia. É um 
hotel econômico e fica cerca de um quilômetro da UFMG. 

“Os quartos iluminados têm acesso Wi-Fi incluso, TV com tela plana, 
frigobar e escrivaninha. Os quartos de categoria mais alta contam com 
sofá-cama. Crianças de até 15 anos acompanhadas de um adulto não 
pagam hospedagem. Café da manhã e estacionamento inclusos. Há 
também uma lanchonete 24 horas.”.8

O hotel está localizado na Avenida Professor Magalhães Penido, 
378, Bairro São Luiz. O número para contato é (31) 3888-6100, e é 
possível fazer a reserva por meio dos diversos sites como Booking, 
TripAdvisor entre outros.

7 Informação retirada do site: https://lpresidence-pousada-coracaoeucaristico.negocio.site/
8 Informação retirada do site: https://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-s1-g303374-d6560862-Re-
views-Nobile_Inn_Pampulha-Belo_Horizonte_State_of_Minas_Gerais.html 

Fachada do Hotel Bristol Pampulha LieuHotel Nobile Inn -  Pampulha
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Ainda na Pampulha, temos a Pousada Sossego da Pampulha, que é 
uma excelente opção de hospedagem para quem quer ficar próximo à 
UFMG, já que se localiza apenas a cinco minutos caminhando da uni-
versidade e possui condições especiais para quem vai passar mais 
tempo em Belo Horizonte seja para trabalho, estudo ou lazer.

A pousada está entre os hotéis mais 
conceituados de Belo Horizonte e região 
metropolitana, possuindo o Certificado de 
Excelência da Trip Advisor por cinco anos 
consecutivos. 

POUSADA SOSSEGO DA PAMPULHA
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Os hóspedes têm acesso à “sauna, piscina com cascata - tipo SPA 
com banco e pontos de hidromassagem - jardim agradável no piso tér-
reo com mesinhas, cadeiras e bancos, sala para café da manhã, que é 
incluso na diária, sala de TV e multiuso, computadores à disposição 
e mesas para estudo em nosso business center, wireless gratuito nas 
áreas comuns e suítes, espaço de lazer com vista panorâmica e esta-
cionamento.”9

9 Informação retirada do site: https://sossegodapampulha.com.br/

A Pousada Sossego da Pampulha se 
localiza na Av. Cel. José Dias Bicalho, 
1258, Bairro São Luiz. 

A reserva pode ser feita pelo email: reservas@sossegodapampulha.
com.br, pelos telefones de contato: (31) 3439-3250 e (31) 3427-0990, 
ou ainda pelo whatsapp: (31) 3491-8020.

Área externa da Pousada Sossego da Pampulha

Recepção da Pousada Sossego da Pampulha
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3.3. CIDADE CRIATIVA DA GASTRONOMIA

A cidade de Belo Horizonte é fortemente marcada pela herança 
culinária da população mineira. A capital é especializada em pratos 
tipicamente mineiros, como feijão tropeiro, pão de queijo, tutu de fei-
jão, entre outros. Com isso, a marca belo-horizontina se fortalece no 
cenário nacional, sendo avaliada pelos turistas estrangeiros como a 
segunda melhor gastronomia do país.

Além desse aspecto, a capital mineira é 
também conhecida como “Capital Mundial 
dos Botecos”, pelo seu alto número de 
bares por habitante. 

10 Informação retirada do site: https://www.redebristol.com.br/

O bairro Ouro Preto próximo à UFMG reserva como opção o hotel Bristol 
Pampulha Lieu, localizado na Rua Desembargador Paulo Mota, 187. 
“Localizado na área da Pampulha, próximo ao estádio Mineirão, o Hotel 
dispõe de serviços de alta qualidade para melhor atendê-lo como área 
de lazer com piscina, sauna, academia e terraço, além de SPA, restau-
rante, salas de eventos, business center e lavanderia.” 10 

Reservas pelo site: https://www.redebristol.com.br/ 

Prato da culinária mineira: Vaca Atolada
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Assim, existem bares do mais simples e acessíveis aos jovens, até 
os mais requintados, agradando um público diverso. O bar marca o 
local de encontro de grande parte da população, principalmente dos 
universitários, sendo representado como um espaço alegre, descon-
traído e aconchegante, retratando o passado boêmio das regiões.

Belo Horizonte conta com a realização 
de diversos festivais para valorizar 
a gastronomia local e atrair muitos 
visitantes. 

Alguns exemplos são: o Festival do Queijo Minas Artesanal, o Fes-
tival Internacional de Cerveja e Cultura, a Semana da Gastronomia 
Mineira, Festival Comida de Buteco, Butecar BH e diversos outros. Há 
também os eventos em formato de circuito, como o Circuito Gastro-
nômico da Pampulha, o Circuito Gastronômico de Favelas e o Circuito 
Sapucaí de Gastronomia e Arte.

Desde 2017, os órgãos públicos da capital trabalham fortemente 
para enriquecer o posicionamento de BH como Cidade Gastronômica, 
aprimorando as ações anteriormente realizadas. Assim, em 2019 foi 
alcançada a conquista de ser reconhecida como Cidade Criativa da 
UNESCO pela Gastronomia. A Gastronomia Mineira é muito prestigiada 
não só pelos mineiros, mas por todo o Brasil. E a vantagem de tudo 
isso, é que os universitários contam com bons restaurantes, bares ou 
lanchonetes localizados próximos a sua instituição de ensino. 

Selo recebido por BH de Cidade Criatica da Gastronomia
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3.3.1. DICAS

Próximo à PUC Coração Eucarístico existem muitos restaurantes que 
são bem avaliados, como o Coreu Burguer, uma hamburgueria artesa-
nal que, junto ao sanduíche, tem como acompanhamento batata frita, 
refrigerante, sucos, molhos e sobremesas, além de hambúrguer vege-
tariano como opção no cardápio. Outra sugestão é o Varanda Coreu, 
um restaurante com self-service caseiro e opções diversas de chur-
rasco, oferece também pizzas, hambúrgueres, massas e porções. 

Ainda perto da PUC, os universitários podem escolher A Granel Comi-
da Mineira, um restaurante tradicional, mas que varia os pratos todos 
os dias “com diversas opções de saladas, pratos quentes, grelhados, 
comida japonesa, churrasco e sobremesas, sem contar as tábuas com 
diferentes tipos de carnes, com mandioca, linguiça mineira, torresmo e 
fritas.”11, para o almoço o atendimento é self-service e à noite pratos 
à la carte. 

Como sugestão de sobremesa ou lanche, os universitários da PUC po-
dem optar pela sorveteria Jah do Açaí que conta com ótimas opções 
de sorvetes e açaís de diferentes tamanhos. 

11 Informação retirada do site: http://agranel.com.br/2015/

Restaurante A Granel Loja do Jah do Açaí



43

Belo Horizonte: Uma Cidade Universitária

Entre os alunos da UFMG no Campus Pampulha, a opção mais 
recorrente é o Cabral’s Bar, um ponto de encontro dos alunos 
dos variados cursos da Universidade, para um animado Happy 
Hour. Como opção para o almoço, o restaurante Farroupilha 
Grill, de culinária gaúcha, possui um cardápio com variadas car-
nes e “com cortes tradicionais de picanha, alcatra, lombo, costela 
no bafo e Surubim na Brasa.”12. 

Próximo a uma das portarias da UFMG, no bairro Ouro Preto, 
os estudantes podem optar pelo restaurante e bar Filé, que de 
segunda a sexta oferece pratos executivos para almoço, por-
ções, variadas bebidas, espetos e sobremesas. Ainda no bairro 
Ouro Preto, o Amadís Restaurante e Bar “é um bar com cardápio 
de drinks diferenciados e inovadores; cardápio de comida com 
petiscos tradicionais e mineiros gourmet com opções de almoço 
e jantar com carnes nobres preparadas na Parrilla.”13 Por últi-
mo, nos arredores da Pampulha tem também o Jaeh Bar como 
opção de restaurante e bar com alternativas de marmitex para 
almoço e os famosos espetos de carne e frutos do mar. 

12 Informação retirada do site: http://www.farroupilhagrill.com.br/
13 Informação retirada do site: 
https://www.ifood.com.br/delivery/belo-horizonte-mg/amadis-bar-e-restaurante-ouro-preto

Fachada do restaurante Amadís, localizado no bairro Ouro Preto.
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Os alunos que estudam no Centro Universitário UNA - Unidade Li-
berdade - possuem várias opções, mas dentre as mais frequentadas, 
destaca-se a Liberdade Pizza Sur, uma pizzaria com diversos sabo-
res de pizzas, carnes, empanadas argentinas e vinho.

Localizado na entrada do Museu Mineiro, o Magnólia Restaurante ofe-
rece buffet de comida internacional e brasileira dispostas em pratos 
separados de saladas, pratos quentes e sobremesas. Como opção 
mais rápida o Frango’s no Balde, uma lanchonete expressa, que serve 
frango frito com guarnições. 

Ambiente da pizzaria Liberdade Pizza Sur, próximo a Praça da Liberdade.

Restaurante Magnólia, buffet de comida internacional e brasileira.
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Ainda para os estudantes que encontram-se no centro, o Restaurante 
Cozinha da Roça é uma excelente opção. Ele oferece um self-service 
com 80 variedades da culinária mineira e internacional, além de chur-
rasco, carnes grelhadas e sobremesas. Também é disponibilizada no 
restaurante a opção de Prato Feito, muito mais “em conta” para o bolso 
dos universitários. 

O restaurante possui avaliação 4 no Trip Advisor e comentários como: 

“Sem pretensão, é um quilo amplo com 
boa comida mineira. Fica ao lado do 
Mercado Central, o que significa ser uma 
boa alternativa depois das compras.”

RESTAURANTE COZINHA DA ROÇA

Outra opção é a Xodó Hamburgueria que serve hambúrgueres e san-
duíches variados e bebidas. Por último o Restaurante Roast que pos-
sui um cardápio tradicional com opções diversas de comida caseira.

Ambiente do Restaurante Cozinha da Roça
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3.4. ATRATIVOS TURÍSTICOS 

Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais e sua região metropolitana 
é composta por 34 municípios. Este complexo urbano está equipado 
com aeroportos, prontos-socorros, transporte público, policiamento, 
serviços destinados ao turista e, reconhecidamente, transborda cul-
tura e gastronomia. 

Na região, é possível desfrutar de 
inúmeros atrativos como museus, teatros, 
estádios de futebol, mercados municipais, 
belas praças, parques, zoológico, 
mirantes, cachoeiras, trilhas ecológicas, 
cavernas e grutas. 

Abaixo é possível conferir alguns locais considerados acessíveis e de 
interesse aos estudantes. 

FEIRA HIPPIE 

A Feira de Artes e Artesanato, conhecida como Feira Hippie, reúne 
mais de 2,5 mil expositores e artistas que vendem decorações para 
casas, roupas, acessórios, dentre diversas outras opções. Além disso, 
a Feira conta com a presença de hippies e descendentes de indígenas 
que expõem e vendem os diversos objetos decorativos e acessórios 
típicos do seu grupo social. Também estão presentes músicos e de-
senhistas que compõem as calçadas da avenida, cantando e fazendo 
caricaturas dos visitantes ao vivo. A Feira Hippie é um espaço que 
pode proporcionar experiências únicas e novas concepções sobre a 
arte e o artesanato, além de dar uma abertura a artistas independentes, 
vindos da capital de Minas Gerais. 

Horário de Funcionamento: Domingo, de 6h às 14h  
Endereço: Av. Afonso Pena - Centro
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MERCADO NOVO

Atualmente esse espaço é dedicado a eventos culturais e produções 
independentes, ocupado por estabelecimentos criativos e público jo-
vem. Acabou se tornando um novo ponto de encontro para quem gosta 
de cervejas artesanais excepcionais e uma boa comida.

Horário de funcionamento: O mercado abre todos os dias. No entanto, bares 
e restaurantes costumam funcionar entre quinta e sábado até meia-noite. Aos 
domingos: o lugar fecha mais cedo, às 18h. Endereço: Avenida Olegário Maciel, 
742, Centro

LAGOA DA PAMPULHA

Principal área de lazer dos moradores de Belo Horizonte, a Lagoa da 
Pampulha é também um dos maiores pontos turísticos da cidade. 

Fachada do Mercado Novo, localizado na região central.

Igreja São Francisco de Assis, um dos pontos turísticos de Belo Horizonte.
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Nos arredores dos 18 km da lagoa é possível ver alguns dos maiores 
ícones da capital mineira: o Conjunto Arquitetônico da Pampulha. 

O Complexo foi declarado, em 2016, 
Patrimônio Cultural da Humanidade 
protegido pela UNESCO e se tornou ainda 
mais imperdível para quem visita BH. 

As principais atrações da Lagoa da Pampulha que compõem o con-
junto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer, a pedido do ex-pre-
sidente Juscelino Kubitschek, são: a Igreja de São Francisco; a Casa 
Kubitschek; a Casa do Baile; o Museu de Arte Moderna; e o Iate Clube. 
Além das obras de Niemeyer, é possível visitar também o Ginásio Mi-
neirinho e o Estádio Mineirão, onde funciona o Museu Brasileiro do 
Futebol; o Parque Ecológico da Pampulha, grande área verde para re-
creação; e o Parque Guanabara, um parque de diversões nos moldes 
tradicionais. 

Além disso, é uma região muito procurada para a prática de ativida-
des físicas ao ar livre como caminhada e ciclismo na orla, além de ser 
um ótimo espaço para fazer piquenique, deitar à sombra das árvores, 
aproveitar a vista dos vários mirantes e assistir ao pôr do sol. A região 
também é cenário de campeonatos de corrida e todos os anos acon-
tece a tradicional queima de fogos no Réveillon.

Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão.
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PRAÇA DA LIBERDADE

A Praça da Liberdade é um dos espaços 
públicos mais famosos de Belo Horizonte. 

No local, é possível observar através dos prédios, ainda preservados, 
o que um dia já foi a sede administrativa da capital. O local reúne 16 
espaços voltados para a cultura de Minas, chamado de Circuito da 
Liberdade. Entre os canteiros arborizados, na via lateral, é possível 
realizar caminhadas enquanto aprecia a bela paisagem da Praça. 

Endereço: Av. Brasil, 2023 - Praça da Liberdade.

Praça da Liberdade e Palácio da Liberdade.



50

Belo Horizonte: Uma Cidade Universitária

3.4.1 ATRATIVOS TURÍSTICOS PELOS ESTUDANTES 

Foi aplicado um questionário, pela Território Empresa Júnior, em 
2021, voltado aos universitários de Belo Horizonte, solicitando que os 
estudantes deixassem dicas de atividades para realizar em BH sendo 
um universitário. O questionário obteve 105 respostas, logo abaixo 
estão algumas dicas apresentadas pelos alunos:

Gabriela Fernandes 
Rodrigues
estudante da UFMG.

“Ir no Xodó, é a primeira hamburgueria de 
BH, tem hambúrguer artesanal maravilhoso; 
Fazer piquenique na praça do Papa; Parque 
de diversões Guanabara; passeio de bicicleta 
na Lagoa da Pampulha; Karaokê no Jângal 
(bar na Savassi); ir no The House, bar com 
decoração inspirada em filmes e séries, para 
os fãs de Harry Potter, Friends, Alice no país 
das Maravilhas; assistir a um jogo no Mineirão; 
Circuito Liberdade, uma rede com vários museus 
sobre temas diferentes; Passeio na Praça da 
Liberdade; Mercado Central, experimentar 
diferentes tipos de queijos e doces.”

Hamburgueria Xodó - Praça da Liberdade.
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Vinícius B. Souza, 
estudante da FUMEC.

“Visita a Biblioteca pública, ao complexo da 
praça da liberdade, aos concertos no palácio 
das artes”

“Visitar a Lagoa da Pampulha e museus na região, 
conhecer o Estádio Mineirão, conhecer os parques 
(Pampulha, Mangabeiras, Municipal), visitar a Rua 
Sapucaí e os bares na região Central.”

Cristian Ângelo 
estudante da UFMG.

Palácio da Liberdade, parte do complexo da Praça da Liberdade.

Rua Sapucaí, mirante com vista para o centro da cidade com vários bares e restaurantes.
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Nara Souza 
Teixeira 
estudante da UFMG.

“Não sou de Belo Horizonte, então o pouco 
que visitei na cidade posso recomendar alguns 
pontos e atividades. Perto da UFMG algumas 
atividades como a Lagoa da Pampulha, a Igreja 
São Francisco de Assis, o Conjunto Moderno da 
Pampulha, são opções para todos que desejam 
um momento de lazer ou conhecimento sobre 
a capital. Para quem gosta muito de esporte, 
especialmente o futebol, pode optar por fazer 
um Tour pelo estádio do Mineirão. Na cidade 
também tem o Expominas, que recebe diversas 
programações ao longo do ano. Uma que mais 
recomendo é a Bienal do Livro, que nos anos em 
que ocorreu, recebeu diversos autores e muitas 
atrações. Normalmente, ocorre a cada dois 
anos. No centro da cidade, uma das maiores 
atividades, sem dúvida, é o Mercado Central, 
com centenas de lojas de todos os tipos. E com 
uma grande variedade gastronômica. Possuindo 
o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela 
Unesco, opções é o que não faltam.”

Corredores do Mercado Central, localização na região central.
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Arthur Machado 
Fortes
estudante da UFMG.

“No contexto do Campus Pampulha da UFMG, 
recomendo conhecer os projetos de extensão 
e possibilidades dentro do Campus, como o 
Museu da Morfologia e a Estação Ambiental. 
No mesmo contexto, próximo à UFMG está 
o Complexo Arquitetônico da Pampulha e 
diversos museus “escondidos”. Um deles é o 
da Inquisição, que fica no bairro Ouro Preto. 
Além disso, tem todas as possibilidades de se 
misturar com outras faculdades e universidades 
com as festas abertas a todo mundo e 
possibilidade de cursar disciplinas em outros 
locais.”

Júlio César Quintão Monteiro, 
estudante da PUC e membro da Ápice 
Consultoria Júnior.

“Em BH é possível ter muitas coisas para fazer. 
As festas da noite de BH são muito boas, 
também, os restaurantes trazem um ar muito 
agradável, fora as atividades diárias, que é 
possível realizar com qualidade.”

Museu de Ciências Morfólogicas - UFMG.
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Letícia Lopes Dias 
estudante da UFMG.

“O Centro Cultural Banco do Brasil aqui em Belo 
Horizonte é uma ótima opção de atividade para 
universitários. Existem diversas exposições e 
eventos, gratuitos e pagos, que abrangem a área 
da educação, cinema, artes cênicas etc. Além 
do CCBB, a Feira Hippie que acontece na área 
central da cidade, é uma atividade muito rica 
que possibilita um contato muito grande com a 
cultura de Belo Horizonte.”

Anna Lara 
Ferreira Gomes
estudante da UFMG.

“Como todos sabem, um universitário não 
possui muito dinheiro para fazer atividades 
muito extravagantes, porém em BH tem várias 
opções de passeios e lugares maravilhosos para 
conhecer. Por exemplo, eu adoro ir à Lagoa da 
Pampulha, caminhar um pouco e, de quebra, 
ainda podemos ver a Igrejinha de São Francisco 
de Assis, que é outro ponto turístico muito 
importante da cidade. BH também é conhecida 
pelos seus bares a cada esquina, tem para todos 
os gostos e bolsos, desde um “copo sujo” a um 
super chique.”

Fachada do Centro Cultural do Bando do Brasil.
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3.5. ROTEIRO - UFMG MAIS TURÍSTICA: CAMPUS PAMPULHA E REGIÃO

O presente Roteiro Turístico Educacional “UFMG + TURÍSTICA: 
CAMPUS PAMPULHA E REGIÃO” foi idealizado e concebido para 
jovens entre 15 e 18 anos, idade estimada para o período de realiza-
ção do Ensino Médio e, momento em que vários jovens se deparam 
com o processo de escolha profissional. 

O Roteiro Turístico é composto por uma 
visita panorâmica guiada pelos prédios 
e unidades acadêmicas que compõem 
o Campus Pampulha da Universidade 
Federal de Minas Gerais – UFMG. 

Em uma breve saída do Campus é apresentado aos jovens o entorno 
por meio da Orla da Lagoa da Pampulha e as edificações que com-
põem o Conjunto Moderno da Pampulha. Ao retornar para o Cam-
pus Pampulha da UFMG realiza-se uma caminhada na Avenida Reitor 
Mendes Pimentel e um bate papo sobre as possibilidades ofertadas 
pela Universidade.

Pretende-se com este roteiro levar informação profissional aos jovens 
do Ensino Médio ajudando a realizar escolhas mais assertivas de um 
curso de graduação conforme seus interesses e desejos profissio-
nais para a vida.

Região da Paumpulha, vista do Estádio Mineirinho.
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3.5.1 OBJETIVO DO ROTEIRO

3.5.2 SOBRE O ROTEIRO 

Oferecer informações profissionais aos jovens do Ensino Médio, por 
meio de uma visitação turística, a fim de facilitar a escolha profissio-
nal dos jovens.

A estruturação da visita guiada é realizada da seguinte forma:

ETAPA 01: Início do Roteiro Turístico

BELAS ARTES, 

CAD 1, 

CAD 3, 

CENTRO PEDAGÓGICO, 

EEFFTO, 

ENGENHARIA, 

ESTAÇÃO ECOLÓGICA, 

FAE, 

FARMÁCIA, 

ICB, 

ICEX, 

IGC, 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Início do passeio no Campus Pampulha, 
no formato panorâmico, para conhecer 
os seguintes espaços: 

13

14

15

16

17

18

MÚSICA, 

ODONTOLOGIA, 

PRÉDIO ADMINISTRATIVO, 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, 

UMEI, 

VETERINÁRIA
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ETAPA 02:  Entorno do Campus Pampulha

Saída do Campus Pampulha da UFMG para 
conhecer os seguintes espaços:

CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITÁRIO

IATE TÊNIS CLUBE

IGREJINHA DA PAMPULHA

LAGOA DA PAMPULHA

MINEIRÃO

MINEIRINHO

MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO

ETAPA 03:  Caminhada no Campus

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

Realização de uma pequena caminhada no Campus 
para conhecer os seguintes locais:

BIBLIOTECA CENTRAL

CAD 2

ECI

FACE

FAFICH

FALE

PRAÇA DE SERVIÇOS

REITORIA

ETAPA 04:  Bate papo e Despedida

Momento de diálogo entre o Guia 
de Turismo e os jovens estudantes 
do Ensino Médio para dúvidas e 
questionamentos. Despedida do 
grupo.
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3.5.3 OBSERVAÇÕES

Faz-se fundamental a participação e 
mediação de um profissional Guia de 
Turismo capacitado para a condução 
de passeios turísticos educacionais, 
auxiliando os jovens neste conhecimento 
dos cursos e das profissões possíveis de 
serem exercidas.

As agências LIVRE VIAGENS E TURISMO, SENSAÇÕES TURISMO 
E SPIX TURISMO possuem profissionais capacitados e oferecem a 
operação do roteiro. A contratação do Guia de Turismo credenciado 
no Ministério do Turismo pode ser feita por meio da Associação de 
Guias de Turismo do Brasil (AGTURB/MG), na Seção Minas Gerais, ou 
pelo Sindicato de Guias de Turismo de Minas Gerais (SINGTUR/MG).
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MAPAS
4

Foram criados dois mapas com o intuito 
de facilitar a visualização e o acesso dos 
estudantes aos espaços divulgados no 
decorrer do E-book. 

O primeiro mapa conta com a localização das extensões universitá-
rias, dos estabelecimentos gastronômicos, dos meios de hospedagem 
e dos locais apontados no roteiro. 

Já no segundo mapa são apresentados os espaços da UFMG.
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MAPA LOCALIZAÇÃO: ACESSE O LINK!

Acesse o mapa 
com todas as 
localizações 

pelo QR Code:

be
lo

 h
or

izo
nte

H

H

H
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1

2

3
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CAD 1

ICB

Biblioteca Central
Praça de Serviços

IGC

EEFFTO

CEU

ICEX

FACE

ECI

FALE

UMEI Belas Artes

Música

CAD 2

FAE

COLTEC

Odontologia

Veterinária

Engenharia

FUMP

Farmácia

Centro Pedagógico

Estação Ecológica

FAFICH

Reitoria

CAD 3

Portaria 1

Portaria 2
Portaria 4

Portaria 3

Portaria 5

Portaria 7

Av. Presidente Antônio Carlos

Av. Presidente Carlos Luz

Av. 
Presidente Carlo

s Luz

A
v.

  A
nt

ôn
io

 A
br

ah
ão
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ar

am

Av. C

5

6

Restaurante Universitário
Setorial I

Restaurante Universitário
Setorial II

Porta
ria

 6

MAPA 2: UFMG

CAD 1 - Biomedicina, Ciências Biológicas, Curso Su-
perior de Tecnologia em Radiologia, Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Gestão de Serviços de Saúde, Nutrição, Medicina, Odon-
tologia, Terapia Ocupacional.

1 4

5

6

2

3

CAD 2 - Antropologia, Arquivologia, Biblioteconomia, 
Ciências do Estado, Ciências Sociais, Ciências So-
cioambientais, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, 
Relações Públicas, Direito, Formação Intercultural de 
Educadores Indígenas (FIEI), Filosofia, Geografia, Gestão 
Pública, História, Letras, Licenciatura em Educação do 
Campo (LECAMPO), Museologia, Pedagogia, Psicologia.

CAD 3 - Agronomia, Aquacultura, Medicina Veterinária, 
Zootecnia, Música, Artes Visuais, Cinema de Animação 
e Artes Digitais, Conservação e Restauração de Bens 
Culturais Móveis, Dança, Design de Moda, Teatro.

FACE - Administração (Campus Pampulha e Campus 
Montes Claros), Arquitetura e Urbanismo, Ciências Con-
tábeis, Ciências Econômicas, Controladoria e Finanças, 
Design, Relações Econômicas Internacionais, Turismo.

ENGENHARIA - Engenharia Aeroespacial Engenharia Agrí-
cola e Ambiental, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e Au-
tomação, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, 
Engenharia de Sistemas, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, 
Engenharia Química.

ICEX - Ciências da Computação, Sistemas de Informação, 
Ciências Atuariais, Estatística, Física, Geologia, Matemá-
tica, Matemática Computacional, Química, Química Tec-
nológica.
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