
Sugerimos as seguintes pousadas/hotéis, localizados nas proximidades do Campus Santo Antônio, onde 

será realizado o 6º Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática. Para fazer reservas pelos preços 

indicados abaixo é necessário entrar em contato com o estabelecimento e identificar-se como participante 

do evento.  As distâncias das pousadas e hotéis listados até o Campus Santo Antônio são muito pequenas e 

o tempo gasto para percorrê-las foi estimado considerando-se que o percurso será feito a pé.  

 

POUSADA BECO DO BISPO (a dois minutos do local do evento) 

Ala Cristal:  apartamento duplo ou casal: R$ 190,00 

  apartamento simples: R$ 125,00 

  apartamento triplo: R$ 250,00 

Ala Floral:  apartamento casal: R$ 250,00 

Tel: (32) 3371 8844 

e-mail: bispo@mgconecta.com.br 

www.becodobispo.com.br 

 

POUSADA VILLA MAGNÓLIA  (ao lado do portão principal do Campus) 

 Apartamento luxo Apartamento especial Apartamento standart 

Simples R$ 258,00 R$ 182,00 R$ 152,00 

Duplo R$ 292,00 R$ 226,00 R$ 182,00 

Triplo R$ 350,00 R$ 298,00 R$ 226,00 

Quádruplo R$ 404,00 R$ 343,00 - 

* Para os participantes do evento, será concedido um desconto de 15% nos valores acima. 

Tel: (32) 3373 5065 

e-mail: villamagnoliapousada@mgconecta.com.br 

www.pousadavillamagnolia.com.br 

 

 

HOTEL PONTE REAL (a cinco minutos do local do evento) 

 Apartamento duplo: R$ 168,00 

 Apartamento simples: R$ 114,00 

Tel: (32) 3371 7000 

e-mail: hotelpontereal@mgconecta.com.br 

www.hotelpontereal.com.br 
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HOTEL COLONIAL (a dez minutos do local do evento) 

 Apartamento duplo: R$ 132,00 

 Apartamento simples: R$ 84,00 

Tel: (32) 3371 7566 

e-mail: colonial@mgconecta.com.br 

 

POUSADA DOS SINOS ( a cinco minutos do local do evento) 

R$ 65,00 por pessoa  

Tel: (32) 3371 7789 ou (32) 3371 1314 

e-mail: psinos@ig.com.br 

 

POUSADA CASARÃO (1 minuto do local do evento) 

R$ 70,00 por pessoa 

Rua Ribeiro Bastos, 94 

Tel: (32) 3371-7447 ou (32) 3371-1224 

Site: www.pousadacasarao.com  

 

Vila Hostel (Albergue da Juventude) (15 minutos do local do evento) 

Tel: (32) 3371 9263 

e-mail: contato@vilahostel.com 

Valores em torno de 35,00, diária com café da manhã. Preços especiais para grupos. 

 

Viver viagens e turismo (falar com Fernanda)  

msn: viverviagens@hotmail.com; 

e-mail: viverturismo@mgconecta.com.br;  

tel: (32) 3373 3020 
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