
 

 

COMO CHEGAR AO IFMG - CAMPUS OURO BRANCO 

Rua Afonso Sardinha, 90 – Pioneiros 

Local da prova das área de Biologia e Física 

DE CARRO - VIA BR 040: 

1) Na BR-040 depois do Trevo de Congonhas, entrar a direita na placa indicativa = Ouro Branco/Ouro Preto 

seguindo na MG-443, de acordo com  as placas indicativas ( A )até a Rotatória principal de Ouro Branco; 

2) Tomar a última saída da rotatória (          ), seguindo na Av. Mariza de Souza Mendes; 

3) Na Av. Mariza de Souza Mendes quando avistar o prédio Imperial Center (          ), entrar na rua anterior ao 

Prédio, à direita; 

4) Logo em seguida, virar a primeira rua à esquerda, a Rua Afonso Sardinha, e seguir até o nº 90, ( B ). 

 

 

 

 

 

Mapar para chegar de 

carro ao Campus Ouro 

Branco  ( B ). 



DE ÔNIBUS – EMPRESA SANTA FÉ: 

1) A Empresa Santa Fé que faz a linha BH-OB, na chegada em Ouro Branco, tem um ponto na Av. Mariza de 

Souza Mendes, no quarteirão anterior ao prédio Imperial Center  (          ). Este ponto fica aproximadamente a 

5 minutos de caminhada até o campus.  

2) Na Av. Mariza de Souza Mendes quando avistar o prédio Imperial Center (          ), entrar na rua anterior ao 

Prédio, à direita; 

3) Logo em seguida, virar a primeira rua à esquerda, a Rua Afonso Sardinha, e seguir até o nº 90, ( B ). 

4) No caso de outras linhas de ônibus oriundas de outras cidades, a maioria tem ponto na Rotatória principal, 

ou na Rodoviária de Ouro Branco, basta seguir o Mapa abaixo , sendo aproximadamente 45 minutos de 

caminhada até o campus.  

Qualquer dúvida, perguntar pela antiga Escola Carlos Drummond, é o antigo nome do prédio onde funciona 

o IFMG – Campus Ouro Branco atualmente; ou ligar para o telefone (31) 3742-2149. 

 

 

Mapar para chegar de ônibus, 

da Rodoviária ( A )até  o 

Campus Ouro Branco  ( B ). 


