
 
 

 

Outras Acomodações (Hotel, Hostel, Flat e Pousada) 

 

O presente catálogo contém opções de hospedagem para estrangeiros durante seu período de estudo ou 

pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Vale ressaltar que a responsabilidade pela 

escolha de onde morar é total do estrangeiro. As residências do PMEI são apenas sugestões, o estudante 

terá autonomia para escolher o que melhor lhe convier. Entretanto, a DRI, por meio do Setor de 

Acolhimento, não se responsabiliza por qualquer vínculo gerado entre o locatário e o estrangeiro, bem como 

as negociações de valores de aluguel e pessoais. O modo de pagamento deverá ser acordado diretamente 

entre o estrangeiro e o responsável pela moradia de aluguel.  

 

ATENÇÃO!   

 

→ Ao entrar em contato com os responsáveis pelos imóveis, informe que você foi indicada pelo Programa de 

Moradia para o Estudante Internacional da UFMG, por meio do Setor de Acolhimento da DRI/UFMG.   

→ Informamos que quaisquer negociações, incluindo negociações referentes à valores a serem cobrados, 

devem ser realizadas diretamente entre o estudante internacional e o responsável pela acomodação, sem 

interferências da DRI/UFMG. A UFMG não se responsabiliza pelos vínculos gerados entre os estudantes e os 

responsáveis pelas acomodações. 

Pousada Sossego da Pampulha 

Responsável: Arthur Nascimento 

Endereço: Avenida Coronel José Dias Bicalho, 1258, Bairro São Luiz 

Telefone: + 55 (31) 3491-8020 / + 55 (31) 3493-3250 / + 55 (31) 98433-0124 

Email: reservas@sossegodapampulha.com.br 

Samba Rooms Hostel 

Responsável: Alan Santos 

Endereço: Avenida Bias Fortes, número 368, Bairro Lourdes 

Telefone: + 55 (31)  3267-0740 

Email: reservas@sambaroomshostel.com.br 

Site: www.sambaroomshostel.com.br 



 
 

 

Facebook: facebook.com/sambaroomshostel 

Casa Pampulha Hostel 

Responsável: Marlene Monteiro de Oliveira 

Endereço: Alameda das Princesas, número 100, Bairro São Luiz 

Telefone: + 55 (31) 983938884 / + 55 (31) 34915122 

Email: marlenemoguimaraes@hotmail.com 

Site: www.casapampulhahostel.com.br 

Facebook: Casa Pampulha Hostel 

Informações adicionais fornecidas pelo estabelecimento: Cozinha completa para as refeições, wifi, 

lavanderia.  

Hotel L’Espace 

Responsável: Bruna Moura 

Endereço: Rua Boaventura, 231, Bairro Jaraguá 

Telefone: + 55 (31) 34435655 

Email: recepcao@hotellespace.com.br 

Informações adicionais fornecidas pelo estabelecimento: Estamos muito bem localizados, próximos a 

UFMG, temos café da manhã bem completo e de qualidade, WIFI, estacionamento, TV, recepção 

24hrs em um excelente preço! 

Allia Gran Hotel Pampulha Suites 

Responsável: Wellington Silva 

Endereço: Rua Intendente Câmara, 540, Bairro Liberdade 

Telefone: + 55 (31) 3311-0100 

Email: reservas.agp@redebristol.com.br / comercial.mg@redebristol.com.br 

Informações adicionais fornecidas pelo estabelecimento: O Allia Gran Hotel Pampulha Suites é um 

hotel de categoria midscale que oferece serviços diferenciados e de alto padrão. Com ambientes 

amplos, espaços confortáveis e localização privilegiada este hotel destaca-se na região da Pampulha. 

Independente do motivo da sua viagem seja a negócios ou lazer, o Allia Gran Hotel Pampulha Suites 

é uma excelente escolha de hospedagem.  



 
 

 

Bristol Pampulha Lieu 

Responsável: Wellington Silva 

Endereço: Rua Desembargador Paulo Mota, 187, Bairro Ouro Preto 

Telefone: + 55 (31) 3490-3500 

Email: reservas.bpl@redebristol.com.br / comercial.mg@redebristol.com.br 

Informações adicionais fornecidas pelo estabelecimento: Excelente localização e qualidade no 

atendimento marcam a hospedagem no Bristol Pampulha Lieu, de categoria midscale. Localizado no 

coração da Pampulha, perto do aeroporto, da UFMG e do complexo Mineirão/Mineirinho, o hotel 

oferece aos clientes serviços de qualidade, além de belas paisagens da capital. Possui área de lazer 

completa, que inclui piscina com cascata, sauna, Fitness Center e terraço SPA para que os momentos 

de relaxamento sejam garantidos. Valor sem café da manhã (Valor do café R$ 29,00 por dia por 

pessoa). O que está incluso: estacionamento/internet/arrumação de quarto/TV a cabo, internet área de 

lazer, portaria 24hrs e arrumação 2x por semana. 

Hotel Saint Louis Pampulha 

Responsável: Nicolas Duchemin 

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 4200, Bairro São Francisco 

Telefone: + 55 (31) 36149000 

Email: atendimento@saintlouishotel.com.br 

Site: www.saintlouishotel.com.br 

Facebook: Hotel Saint Louis BH  

Instagram: Hotel Saint Louis BH  

Informações adicionais fornecidas pelo estabelecimento: contrato de no mínimo 3 meses.   

Bristol Jaraguá Hotel  

Responsável: Wellington Silva  

Endereço: Rua Boaventura, 987, Bairro Jaraguá 

Telefone: + 55 (31) 3232-9700  

Email: reservas.bjh@redebristol.com.br / comercial.mg@redebristol.com.br  

Informações adicionais fornecidas pelo estabelecimento: O Bristol Jaraguá é um hotel de categoria 



 
 

 

midscale e fica na famosa região da Pampulha, com fácil acesso ao aeroporto e a diversos pontos 

turísticos da cidade. Possui uma estrutura moderna, pensada para oferecer conforto e praticidade aos 

seus hóspedes. Valor sem café da manhã. O que está incluso: Estacionamento/Internet/Arrumação de 

quarto/TV a Cabo 


