
                      

 

Prezados(as) Senhores(as), 

Neste ano, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) estará sediando a 1ª 

Reunião Anual de Delegados Assessores da AUGM, em 2019, que ocorrerá na 

Cidade Universitária da UFSM (Campus), localizada no bairro Camobi, na cidade de 

Santa Maria - RS, Brasil. 

A fim de melhor auxiliar sua locomoção até nossa universidade, elaboramos algumas 

orientações que possam ser úteis. 

Para quem chega no Brasil pela cidade de Porto Alegre (capital do estado do Rio 

Grande do Sul), terá que se deslocar de Porto Alegre até Santa Maria. A distância 

entre as duas cidades é de aproximadamente 300 km. Esse deslocamento pode ser 

feito por meio aéreo (voo de 50 minutos) ou rodoviário (04:30 h de viagem em ônibus 

convencional ou leito sem paradas). Salientamos que não será disponibilizado 

transporte para buscá-los no aeroporto de Porto Alegre, porém haverá ônibus para 

deslocamento entre a UFSM e apenas dois dos hotéis sugeridos: Park Hotel Morotin e 

Hotel Dom Rafael Premium (vide detalhes abaixo, item "Hospedagem em Santa Maria). 

 

Local da Reunião 

A 1ª Reunião Anual de Delegados Assessores da AUGM ocorrerá na Cidade 

Universitária da Universidade Federal de Santa Maria (campus da UFSM). 

Endereço da UFSM: Av. Roraima nº 1000, Cidade Universitária, Bairro Camobi, Santa 

Maria - RS 

Local do encontro: Sala dos Conselhos, prédio 47 - Reitoria da UFSM, 9º andar 

(Campus, cerca de 10 km do centro de Santa Maria). 

Localização Google Maps: https://goo.gl/maps/8znacCshXfH2 

 

Programação  

As atividades se desenvolverão ao longo do dia (manhã e tarde), com pausa para 

almoço. Na cidade universitária há opções de refeição (almoços e lanches). 

A programação será divulgada futuramente, incluindo as atividades do evento e 

atividades sociais. 

 

https://goo.gl/maps/8znacCshXfH2


Transporte Aéreo: 

● Porto Alegre (POA) - Aeroporto Internacional Salgado Filho.  

https://portoalegre-airport.com.br/pt 

Há voos regulares partindo das capitais nacionais para Porto Alegre por várias 

companhias aéreas.  Alternativamente o deslocamento de fora do Brasil pode ser feito 

pelos aeroportos de São Paulo ou Rio de Janeiro a partir dos quais é possível voar 

para Porto Alegre. 

● Santa Maria (RIA) - Aeroporto de Santa Maria. 

Nesse caso há somente voos entre Porto Alegre e Santa Maria. De Porto Alegre para 

Santa Maria há 01 vôo diário pela companhia "Azul"  (https://viajemais.voeazul.com.br), 

com tempo de viagem de aproximadamente 50 minutos .  

Valores: os preços são cerca de duas a três vezes mais elevados que o valor da 

passagem de ônibus. 

 

Transporte Rodoviário: 

De Porto Alegre para Santa Maria 

Chegando no Aeroporto Internacional de Porto Alegre será preciso ir até a rodoviária 

de Porto Alegre para pegar um ônibus para Santa Maria. 

O deslocamento do Aeroporto até a rodoviária de Porto Alegre pode ser feito por táxi 

ou aplicativo (Uber).  O valor aproximado do táxi é de cerca de R$ 30,00. O tempo de 

deslocamento do aeroporto até a rodoviária: aproximadamente 30 minutos, conforme o 

tráfego. 

Há ônibus regulares entre Porto Alegre e Santa Maria, que podem ser consultados em: 

http://www.rodoviaria-poa.com.br/institucional/site/df_hora.htm 

A passagem de ônibus de Porto Alegre para Santa Maria pode ser comprada no 

aeroporto de Porto Alegre (piso térreo) ou na rodoviária, ou pela internet 

(https://www.veppocel.com.br/internet/frame/df_venda.htm). 

Tempo de deslocamento de Porto Alegre até Santa Maria é de aproximadamente 4 

horas e 30 minutos. 

 

De Santa Maria para Porto Alegre 

Consultar horários e valores de Santa Maria para Porto Alegre 

https://www.rodoviariasantamaria.com.br/site/default.asp?TroncoID=816064&SecaoID=

0&SubsecaoID=0 
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De cidades de fronteira do Estado do Rio Grande do Sul com Argentina e Uruguai 

Também é possível chegar em Santa Maria através das fronteiras. Há dois trajetos 

principais: fronteira com Argentina, pela cidade de Uruguaiana, e fronteira com 

Uruguai, pela cidade de Santana do Livramento.  As duas são opções para quem vem 

de ônibus ou carro. 

Rodoviária de Uruguaiana: https://www.rodoviariauruguaiana.com.br/ 

Rodoviária de Santana do Livramento: http://rodoviarialvto.com.br/ 

Alternativamente, as cidades de Jaguarão e Chuí, são costumeiramente utilizadas por 

turistas e podem ser rotas de acesso.  

 

Transporte na cidade Santa Maria 

Na rodoviária de Santa Maria há serviço de táxi 24h. O preço estimado da rodoviária 

até os hotéis sugeridos varia de R$ 15,00 (quinze reais) até R$ 30,00 (trinta reais), 

conforme horário e destino. 

O Ponto de Táxi funciona 24 horas. 

Localiza-se em frente à Estação Rodoviária com fácil acesso e comodidade. 

Fone: (55) 3025-1015 

Não há opção de transporte por aplicativo em Santa Maria. 

A UFSM disponibilizará traslado para as reuniões no campus sede saindo dos hotéis 

Dom Rafael Premium e Morotin Park Hotel. 

 

https://www.rodoviariauruguaiana.com.br/
http://rodoviarialvto.com.br/


Hospedagem em Santa Maria 

A seguir são apresentadas as principais opções de hotel (centro de Santa Maria), de 

mais fácil acesso para a UFSM. 

 

Hotel Dom Rafael Premium  

Endereço: Rua Ernesto Becker, 1826 - Centro de Santa Maria 

Diária Single: R$ 185,00 (duzentos e cinco reais) 

Diária Double: R$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) 

check-out: 15h (válido somente no dia 10/03 para participantes de reunião) 

E-mail: reservas@hoteldomrafael.com.br 

telefone: +55 55 2101-1919 

www.hoteldomrafael.com.br 

Local Google Maps: https://goo.gl/maps/RNb6iC9rDbC2 

*Haverá traslado para UFSM a partir deste hotel 
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Itaimbé Palace Hotel 

Endereço: Av. Venâncio Aires 2741, Passo D’Areia, Santa Maria – RS (Centro de 

Santa Maria). 

Diária Single: R$190,00 (cento e noventa reais) 

E-mail: reservasitaimbe@hoteisobino.com.br; itaimbe@hoteisobino.com.br 

Telefone: +55 55 3220 1144 ou 99216 2741 

site:http://www.hoteisobino.com.br/rede-obino-de-hoteis/conheca-os-hoteis-da-

rede/hotel-itaimbe-santa-maria-rs/ 

Local Google Maps: https://goo.gl/maps/eaL8jXNF71R2 

*Não haverá traslado para UFSM a partir deste hotel 

 

Altadomo hotel 

Endereço: Rua Benjamin Constant, 1209 - Santa Maria - RS (Centro de Santa Maria). 

Diária single: R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) 

E-mail: reservas@altadomo.com.br 

Telefone: +55 55 30 287070 

site: www.altadomo.com.br 

*Não haverá traslado para UFSM a partir deste hotel 
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Park Hotel Morotin 

Endereço: BR 287, KM 239,  Nº 1981, sentido UFSM, Bairro Camobi – Santa Maria – 

RS (localizado rodovia entre a UFSM e a cidade de Santa Maria). 

Diária Single R$ 180,00 (cento e oitenta reais) 

E-mail: park@morotin.com.br 

Telefone: +55 55 3220-1600; 99130-9574 

http://morotin.com.br/parkhotelmorotin/ 

Local Google Maps: https://goo.gl/maps/mWw4vE4Kwtj 

*Haverá traslado para UFSM a partir deste hotel 

http://api.whatsapp.com/send?l=pt&phone=055991309574
http://api.whatsapp.com/send?l=pt&phone=055991309574
http://morotin.com.br/parkhotelmorotin/
https://goo.gl/maps/mWw4vE4Kwtj


Transporte para UFSM 

A UFSM irá disponibilizar traslado para os participantes do evento. O transporte 

passará nos hotéis Dom Rafael Premium e Park Hotel Morotin.  

Caso se hospede em outro hotel, será necessário se deslocar até um dos locais 

mencionados.  

Horário: posteriormente será informado. 

 

 

Trajeto Google Maps: 

https://drive.google.com/open?id=1tAliLT_kerp6gP9JwhLq2fbalAV-lUrJ&usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1tAliLT_kerp6gP9JwhLq2fbalAV-lUrJ&usp=sharing

