
Prezados e prezadas participantes, 

Sejam bem-vindos e bem-vindas a este espaço virtual de informações a respeito 

do ”I Encontro de Professores de Línguas e suas Tecnologias: Construindo 

Identidades - Contextos e Perspectivas”. 

Seguem abaixo algumas informações relevantes a respeito de hospedagem, 

alimentação, transporte e entretenimento que você encontrará em Brasília, nos 

dias do evento. 

1. Como chego ao IFB, Campus Brasília: 

 

Opções de ônibus Aeroporto Internacional Presidente Juscelino 

Kubitschek/Plano Piloto são: 

 

O aeroporto fica a 20 minutos ou 19 km do IFB, Campus Brasília, se você 

usar carro. Há serviço de transporte público do aeroporto para a L2 Norte 

e não há serviço de metrô próximo ao aeroporto.  

 

Ônibus executivo, Linha 113, valor aproximado de R$ 12,00, com ar-

condicionado e bagageiro para colocar as malas, passam a cada 30 

minutos, a partir das 6h30. A última rota durante a semana é às 24h e nos 

fins de semana e feriados às 23h. 

O percurso é feito pelo “Eixinho” (Eixo Sul/L) até chegar à Rodoviária 

Central e pode parar nas estações do metrô que ficam no eixinho, caso 

algum passageiro queira utilizá-lo. Depois o ônibus segue pelo Eixo 

Monumental passando pela Catedral, Congresso Nacional, Praça dos 

Três Poderes e Teatro Nacional, até chegar ao Setor Hoteleiro Norte, local 

em que ficam os hotéis deste setor.  

 

Ônibus urbano, linha 11 (Aeroporto/L2Norte e rodoviária/Aeroporto), linha 

30 (Aeroporto/ w3 sul e norte/ Aeroporto), e linha 102.1, que interliga o 

metrô pela rodoviária, com valores aproximados de R$3,50. 

 

Todos os pagamentos são feitos em dinheiro e no próprio ônibus. 

 

Dica: Caso tenha alguma dúvida sobre transporte ao chegar ao Aeroporto 

Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, procure o Centro de 

Atendimento ao Turista (CAT). Aproveite para pegar o mapa de Brasília. 

 

 

 

 

 

Opções de ônibus: Rodoviária Interestadual de Brasília/Plano Piloto são: 



 

A rodoviária interestadual de Brasília é de fácil acesso e fica a 25 minutos ou 17 
km do IFB, Campus Brasília, se você utilizar carro. Estação de metrô mais 
próxima à  rodoviária interestadual é do ParKShopping (5 minutos andando), com 
valor aproximado de R$5,00. E as opções de ônibus da rodoviária interestadual 
de Brasília para a rodoviária central são: 334.1, 336.1, 108.8 e 162.1, com valor 
aproximado de R$3,50. A rodoviária central, local de onde saem todos os ônibus 
que cruzam o Distrito Federal, você pega outro ônibus para a L2 Norte. 

Dica: Para mais informações sobre opções de transporte, use o site: 
www.dftrans.df.gov.br 

 

2. Outros serviços de transporte: 

 

Além de ônibus, há o metrô (que liga a rodoviária interestadual à rodoviária 

central de Brasília), e os serviços de táxi, Uber, Cabifybsb e taxi inteligente. 

Para usá-los, você deve baixar o aplicativo e chamar o seu transporte. Durante 

o evento, a recepção e o credenciamento poderão ajudá-lo e ajudá-la na 

informação de qualquer serviço de transporte a ser utilizado.  

 

3. Onde ficar: 

O evento será realizado no Instituto Federal de Brasília, Campus Brasília, 

localizado na L2   610 Norte, na Asa Norte (bairro), considerado de fácil 

acesso.  Se você escolher algum hotel, escolha os do Setor Hoteleiro Norte 

(SHN), pois estão localizados no mesmo bairro. As tarifas dos hotéis em 

Brasília costumam ser altas, mas a partir da quinta-feira tendem a baixar, ao 

contrário do que acontece em outras cidades brasileiras. Há vários hotéis, de 

diversas categorias, que você poderá escolher. 

Não temos muitas opções de meios de hospedagem muito próximos ao 

evento. O mais próximo do local do evento é a Casa de Retiros Assunção, 

localizada na mesma avenida, L2 Norte, quadra 611. Este meio de 

hospedagem oferece apartamentos muito simples, mas pode incluir na diária 

todas as refeições. Abaixo seguem informações de contato da Casa de 

Retiros Assunção. 

 

 

Casa de Retiros Assunção 
(http://www.religiosasdaassuncao.org.br/brasil.html) 
Avenida L2 Norte 611 Módulo E – SGAN 



70860-110 Brasília – DF 
Tel: (61) 32745336  
Fax: (61) 32645336 
 

4. Onde comer: 

 

No IFB, Campus Brasília, você encontrará uma lanchonete/restaurante 

que oferta, em todos os turnos, o serviço de alimentos e de bebidas 

bastante variado, com lanches, almoço e jantar. O almoço é estilo self-

service, com comida típica da gastronomia nacional, com opões para 

vegetarianos, no valor de R$ 25,99 Kg. No período noturno, a 

lanchonete/restaurante oferta caldos, macarronada, omeletes, entre 

outras opções de alimentos e bebidas. 

Em frente ao Campus Brasília, há padaria, locais para almoço, lanche e 

jantar com preços e tipos de serviços variados. Também há bares com 

música eletrônica e DJ, e cervejaria com carta de cervejas especiais. 

Em até 20 minutos de caminhada pelas quadras próximas ao local do 

evento (410 e 411 norte, 210 e 211 norte), você encontrará outros tipos 

de restaurantes, na maioria self-service, cafés e lanchonetes. 

Indicamos o Arabeske, na 211 Norte, que fica próximo ao evento, e que 

dará desconto de 10% aos participantes e às participantes do evento. 

Neste restaurante, você encontrará comida brasileira e árabe. 

 

5. Entretenimento 

 

Brasília tem uma diversificada cena cultural, como shows, peças de teatro, 

cinema, exposições de arte, parques e passeios ao ar livre.  Durante os 

dias do evento, sugerimos, quando possível, passeios a pé pelas quadras, 

sempre muito arborizadas, passeios de bicicleta (com o uso do serviço de 

bicicleta volante por meio do projeto do banco Itaú) e apreciar o nosso 

pôr-do-sol. 

 

Observações importantes: 

 

- O IFB, Campus Brasília, e a comissão organizadora do evento não se 

responsabilizam por nenhum tipo de pagamento de qualquer natureza a 

nenhum e a nenhuma participante do evento. 

- A comissão organizadora busca parcerias com bares, restaurantes e 

lanchonetes para oferecer descontos a todos e todas durante o evento. 

- A comissão organizadora está à disposição de todos e todas para sanar 

quaisquer tipos de dúvidas, para que você se sinta bem, seguro e segura 

antes de chegar ao evento e à cidade de Brasília, e durante a 

permanência neles. 



- A comissão organizadora não se responsabiliza pelos valores 

registrados neste informativo, pois são fruto de pesquisa na internet e 

informações obtidas pelos proprietários dos serviços elencados.  


