COMO CHEGAR NA UFABC?
1)

Para quem vem de CARRO (Endereço: Av. dos Estados, 5001 – Bangú, Santo André – SP)

Após chegar em Santo André pela Avenida dos Estados, pegar o retorno próximo aos supermercados Sam`s Club e Carrefour – Santo André. Quando
estiver na Avenida dos Estados em direção à São Paulo, irá ver a UFABC ao seu lado direito, vizinha ao supermercado Carrefour. Para estacionar na UFABC,
seguir na Av. dos Estados e virar na Rua Santa Adélia, que faz divisa com a loja Copafer. Subir a Rua Santa Adélia e virar à direita na Rua Abolição, que é a
primeira rua que dá acesso para a direita. Seguir na Rua Abolição até encontrar as duas entradas da UFABC. Verificar qual está aberta e que permite o acesso.

2)

Para quem vem a partir do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo

Transporte coletivo: Pegar o metrô e depois o trem (Veja mapa abaixo)
Metrô: Na estação Portuguesa-Tietê, que fica ao lado do terminal rodoviário, pegar a linha azul com destino a Jabaquara. Descer na estação Luz. Na Luz, você
vai pegar o trem em direção a Guaianazes.
Trem: Após descer na estação Luz, pegar primeiro o trem em direção à Guaianazes e parar logo na primeira estação, chamada Brás. Da estação Brás, pegar o
trem em direção à Rio Grande da Serra. Este trem irar parar em duas estações que ficam em Santo André.
- Se parar na primeira estação de Santo André, chamada Estação Pref. Saladino, precisará de um táxi para chegar na UFABC (custo ~R$12,00).
- Se descer na segunda estação, chamada estação central (ou estação Celso Daniel) você consegue vir a pé. Neste caso, terá que perguntar qual é o melhor
modo de chegar no Carrefour ou na UFABC, que ficam na Av do Estado.
Taxi da Estação Tietê até a UFABC custa uns R$150,00
Uber da Estação Tietê até a UFABC custa uns R$80,00

3) Para quem vem de ônibus direto para Santo André
Você descerá na Rodoviária de Santo André, que ao lado da estação de trem Pref. Saladino.
O melhor modo de chegar na UFABC é pegar um taxi, que custa uns 15 reais.

4) Para quem vem de METRO e TREM para Santo André
Chegar até a estação Luz, que tem trem e metrô. Na Luz, você vai pegar o trem em direção a Guaianazes e parar logo na primeira estação, chamada Brás.
Da estação Brás, pegar o trem em direção à Rio Grande da Serra. Este trem vai parar em duas estações que ficam em Santo André.
- Se parar na primeira estação de Santo André, chamada Estação Pref. Saladino, precisará de um táxi para chegar na UFABC, que custa uns 15 reais.
- Se descer na segunda estação, chamada estação central (ou estação Celso Daniel) você consegue vir a pé.

