
Escola Regional de Alto Desempenho de São Paulo - ERAD-SP 2015
5 a 7 de agosto de 2015, Unesp, São José do Rio Preto

Guia de Sobrevivência   (Ainda incompleto)

São José do Rio Preto é a mais importante cidade do noroeste paulista, com economia 
distribuída nas áreas de serviços, agroindústria e tecnologia médica. Rio Preto, que foi 
fundada em 19 de março de 1852 (163 anos) e tem hoje cerca de 440 mil habitantes, está 
localizada a 445 km do centro de São Paulo. Tem clima quente na maior parte do ano, sendo 
bastante agradável durante o inverno.

Hoteis
A cidade possui uma grande rede hoteleira. A lista a seguir inclui hotéis que consideramos 
apresentar uma boa relação custo-benefício.

HOTEL Endereço Informações/site Diária

Ipê Center Av. Francisco das Chagas 
Oliveira , 117
F: (17) 3303-4545

Café da manhã/estacionamento
www.hotelipecenter.com.br

(individual) 170,00*
(duplo) 190,00*
* indicar que é do ERAD

Hotel Nacional Rua Professor Carlos 
Ibanhez, 35
F: (17) 2136-7400

Café da manhã/estacionamento
http://www.alliahotels.com.br/pla
za-inn/sao-jose-do-rio-
preto/hotel-nacional/

(individual) 160,0/190,00
(duplo) 190,00/220,00
(triplo) 256,00

Arco Hotel Café da manhã/estacionamento

Riviera Hotel

King Hotel Rua Siqueira Campos, 
3328, Centro
F: (17) 3353-1300

Café da manhã/estacionamento
http://www.hotelking.com.br/

(individual)  150,00
(duplo) 212,00

RESTAURANTES

O campus da Unesp fica em um bairro afastado do centro da cidade. Assim, além das duas 
cantinas dentro do próprio campus temos poucos restaurantes nas proximidades. A lista 
inclui (no link  http://www.zeemaps.com/view?group=1559253&x=-49.362581&y=-20.794313&z=2 você 
encontra um mapa com esses restaurantes e mais alguns pontos de interesse):

1. Galinha Gorda – comida barata (por quilo ou self-service), porém com pouca 
diversidade. É bastante próximo do campus.
2. Peixe Frito – self-service, bastante próximo ao campus, diversidade e custo 
intermediário.
3. Expressinho – self-service, boa diversidade, custo razoável, cerca de 900 metros do 
campus.



4. Brasa Viva – churrascaria, ótima diversidade, alto custo, cerca de 900 metros do 
campus.
5. Doce Encontro – self-service, pouca variedade, baixo custo, cerca de 600 metros do 
campus.
6. Buteko dos amigos – self-service, pouca variedade, baixo custo, cerca de 800 metros 
do campus.

Como chegar

1. Chegando em Rio Preto –
• A cidade é servida por diversas linhas de ônibus estaduais e interestaduais, com 

destaque para as empresas Expresso Itamarati e Cometa, para partidas de São Paulo 
ou Campinas. Além disso tem vôos diários de/para São Paulo e Campinas.

2. Chegando ao campus – 
• O campus é servido pela linha 106 (Jardim do Lago), que parte do Terminal de ônibus 

central (ao lado da rodoviária). O ponto de parada fica em frente à portaria do campus.
• Para quem vem de carro, o acesso a partir do centro é através da Avenida Nossa 

Senhora da Paz, sendo que o motorista deve virar a esquerda na Rua Antonio Munia, 
quando já enxergará o campus.

• Para quem vem pela estrada, o acesso é através da BR-153 (Transbrasiliana), com 
saída no trevo da Polícia Rodoviária Federal.

Informações úteis

No campus  da  Unesp  é  possível  encontrar  caixas  eletrônicos  do  Banco  do  Brasil  e  do 
Santander.

UNESP – Instituto de Biociências, Letras 
e Ciências Exatas, IBILCE – 
Câmpus São José do Rio Preto
R. Cristovão Colombo, 2265 – Jardim Nazareth
CEP: 15054-000
Telefone:(17) 3221-2200

Hospital de Base
Av. Brg. Faria Lima, 5544
(17) 3227-7033

Hospital de Base
Av. Brg. Faria Lima, 5544
(17) 3227-7033

Hospital Beneficência Portuguesa de São 
José do Rio Preto
R. Luiz Vaz de Camões, 3150 - Redentora
(17) 2139-1800

Hospital Austa
Avenida Murchid Homsi, 1385 - Parque 
Residencial Mansur Daud
(17) 3221-3000

Santa Casa
R. Fritz Jacobs, 1028 – Boa Vista
(17) 2139-9200




