Como se locomover a partir do Aeroporto Internacional de Confins
No Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, há o serviço de ônibus
Conexão Aeroporto. Suas rotas vão até o Centro, parando no Terminal Rodoviário ou na
Avenida Álvares Cabral.
Você poderá pegar a linha que vai para o Centro passando pela Avenida Antônio Carlos,
com destino final no Terminal Rodoviário. Nessa linha, denominada “paradora”, você poderá
descer no ponto em frente à UFMG. O local de desembarque dependerá do local mais próximo
ao seu alojamento. A passagem custa entre 15 e 20 reais.
ATENÇÃO! Em alguns horários, indicados no guichê de compra de passagem, a linha toma
outro caminho para o mesmo destino (centro ou rodoviária), passando pela Avenida Cristiano
Machado. Pegando esse itinerário, você não passará pelo Aeroporto da Pampulha ou Avenida
Antônio Carlos, onde a UFMG está localizada. Solicite informação no momento da compra do
bilhete.
Uma outra opção é pegar um táxi ou usar aplicativos de viagem, a rota que vai do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves até o Centro de Belo Horizonte custa entre 80 e 130
reais, variando de acordo com as condições. Para a região da UFMG, a tarifa varia de 60 a 110
reais.

Da estação UFMG à Moradia Universitária
Para se deslocar do ponto em frente à UFMG, a estação UFMG, até a moradia
universitária, pegue o ônibus 5106 no sentido Bandeirantes. Isso pode ser feito no mesmo
ponto, mas na cabine ao lado. O ponto mais próximo às moradias é o Av. Otacilio Negrão de
Lima 3774. A partir dele, deve-se andar pela rua Versília até a Av. Fleming, onde estão as
moradias. A primeira no número 394 e a segunda no número 1000.
Para esse trajeto pode ser mais cômodo pegar um táxi, com valores variando de 15 a 25
reais.

Observação!

Informações obtidas e atualizadas em fevereiro de 2022, é necessário sempre consultar as
possíveis alterações e atualizações nos sites e aplicativos dos serviços.
Conexão Aeroporto
Site: https://conexaoaeroporto.com.br/horario-cnf-bh/
Telefone: Terminal Aeroporto Confins (31) 3689-2989

