
LOCALIZAÇÃO E TRANSPORTE 

 

O campus Guarulhos da Universidade Federal de São Paulo fica localizado na Estrada 

do Caminho Velho, 333, no Bairro dos Pimentas, cidade de Guarulhos, na mesma rua 

do CEAG (Centro de Abastecimento de Guarulhos) e logo acima do Terminal 

Municipal dos Pimentas e do CEU Pimentas. 

 

 

COMO CHEGAR 

 

1. DE CARRO: 

O acesso de carro se dá pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, altura do número 

1600, próximo ao Km 211 da Rodovia Presidente Dutra – Sentido Rio de Janeiro 

(logo após o Posto do Sakamoto I/BR). Ao utilizar programas de GPS, como Google 

Maps ou Waze, basta procurar por “Unifesp Guarulhos”. 

 

 

2. TRANSPORTE PÚBLICO (SAINDO DE SÃO PAULO): 

A. Da Estação de Metrô Armênia (Linha 1, Azul):  Há ônibus nos 

dois terminais da Armênia, um em cada saída da Estação.  

 Na saída da Praça Armênia (terminal maior), há duas linhas de 

ônibus disponíveis: 227TRO - Jd. Leblon (Via Dutra) e 

292TRO - Jd. Angélica (Via Dutra ou Via Senna). 
- Neste terminal também há Vans que fazem o mesmo trajeto, e 

são mais rápidas, mas não tem a ideia de direção segura como 

lema.  

- Atenção: caso pegue a linha Jd. Leblon, averigue se a mesma 

realiza seu trajeto pela Rodovia Presidente Dutra; a linha Leblon 

que vai pela Rodovia Ayrton Senna NÃO passa próximo ao 

campus. 

 

 Na saída da Rua Edmundo Velloso (terminal menor), há 

também duas linhas de ônibus disponíveis: 341TRO - Vila Any 

(Via Dutra) e 501TRO - Pq Piratininga (Via Normandia). 

- Atenção: lembre-se de averiguar se, no caso da linha Vila 

Any, o trajeto é Via Dutra, e na linha Pq. Piratininga, o trajeto é 

Via Normandia. As linhas Vila Any (Via Senna) e Pq 

Piratininga (Via Dinamarca) NÃO passam próximo à UNIFESP. 

 

 Ao utilizar qualquer uma dessas linhas, deve-se pedir para 

descer próximo ao Terminal Pimentas, CEU Pimentas ou à 

Unifesp, na Avenida Juscelino Kubitschek. O trajeto tem 

duração de um pouco mais de uma hora, durante o dia; em 

horários de pico, dias de chuva e acidentes na Rodovia, o trajeto 

pode demorar um pouco mais. 

 

B. Da Estação de Trem São Miguel Paulista (linha 12, Safira): O 

bairro de São Miguel fica próximo ao Bairro dos Pimentas, e pode ser 

uma opção não só para quem vem da Zona Leste de São Paulo, mas 



igualmente do centro de São Paulo (A estação São Miguel fica acerca 

de 40 minutos de trem da Estação Brás – sentido Calmon Viana).  

 Após passar pelas catracas da Estação, deve-se utilizar a saída à 

esquerda. Na calçada, vire à esquerda e desça a Rua Salvador de 

Medeiros (passando por várias lojas de roupas, alimentos e 

sapatos) até os pontos dos ônibus intermunicipais. Há apenas 

uma linha disponível: 073 –  Nova Bonsucesso. Há também 

Vans que fazem o mesmo trajeto. 

 Peça para descer próximo ao CEAG, Terminal Pimentas ou 

Unifesp. Este trajeto demora aproximadamente 40 min, 

dependendo do trânsito na Avenida Presidente Juscelino 

Kubitschek. 

 

C. Da Estação de Metrô Carrão (linha 3, Vermelha): Há duas opções 

de linhas no Terminal de ônibus intermunicipais da estação. 

Atenção: é importante destacar que estas opções oferecem um trajeto 

mais demorado e com um horário de funcionamento reduzido. 

 A linha 252 – Guarulhos (Jardim Cumbica), faz o trajeto via 

bairros da Zona Leste e possui um trajeto longo, e a linha 574 – 

Guarulhos (Jardim Cumbica) Via Aryton Senna, que é 

expressa, funciona apenas no horário de pico (às 17h45 e às 

18h05). 

 

 

3. TRANSPORTE PÚBLICO (DENTRO DA CIDADE DE GUARULHOS): 

 

A. Do Centro de Guarulhos: A partir do ponto localizado na Praça do 

Estudante, em frente a Escola Estadual Conselheiro Crispiniano, há 

várias opções de ônibus:  

 711; 712; 713 – Terminal Pimentas (Via Dutra) 

 701 – Terminal Pimentas (Via Aryton Senna) 

 716 – Vila Any (Via Dutra). Atenção: nesta opção, deve-se 

pedir para descer no Terminal Pimentas. 

 720 – Terminal Pimentas (Via Cumbica). Esta linha possui um 

trajeto mais longo do que as anteriores. 

 Do Shopping Internacional de Guarulhos: O ponto de ônibus 

da linha 710 – Terminal Pimentas (Via Dutra) está localizado 

saída da Rua Engenheiro Camilo Olivetti. 

 Do Aeroporto Internacional de Guarulhos (Cumbica): Pegue 

um ônibus que passe no Terminal CECAP, e de lá pode-se utilizar 

a linha 720 – Terminal Pimentas (Via Cumbica). 

 

 


