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Pelotas é a sua cara

O que fazer em Pelotas

Escolhendo onde morar

 A Católica 

Dia a dia

Estamos de portas abertas
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é uma cidade muito particular.
Ela une o movimento de uma cidade 
grande com a praticidade e fácil acesso 
de uma cidade pequena. Tem muita 
história e tradição, mas também tem 
agito e entretenimento. Quem vem 
pra cá costuma se apaixonar. E a gente 
vai te mostrar um pouco do porquê. 
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Não tem como contar a história de Pelotas sem falar da Católica. 
A Universidade é a instituição de ensino superior mais antiga 
do estado, criada em outubro de 1960. Desde então, ela formou 
milhares de profissionais qualificados e impactou a comunidade de 
diversas formas. 

Como a Católica é uma instituição comunitária, sem fins lucrativos, 
ela promove todo tipo de ação social e assistência social, como bolsas 
de estudo, atendimento gratuito em hospitais, clínicas, assistência 
judiciária e muito mais. 

A Universidade possui uma estrutura de 52 mil metros quadrados. 
Atualmente, a maior parte das aulas e dos atendimentos acontecem 
em três espaços: o Campus I, o Campus Saúde e o Hospital São 
Francisco de Paula. 

A 
Católica 
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Campus I 
Rua Gonçalves 
Chaves, 373 - 
Centro. 

Clique aqui e
saiba como chegar

Esse é o principal espaço da Católica, 
onde acontecem a maioria das aulas 
que não são relacionadas à Saúde. 

Aqui você encontra: 

Central de Atendimento
Centro de Apoio Acadêmico 
Galeria de Arte
Memorial Dom Antônio Zattera
Biblioteca

https://www.google.com/maps/place/Campus+1+-+Universidade+Cat%C3%B3lica+de+Pelotas+-+R.+Gon%C3%A7alves+Chaves,+373+-+Centro,+Pelotas+-+RS,+96015-560/@-31.774241,-52.3434097,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9511b595728af4bb:0x302909941aaf4dfb!8m2!3d-31.774241!4d-52.341221?shorturl=1
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Campus 
da Saúde
(Campus Dr. Franklin
Olivé Leite)

Av. Fernando 
Osório, 1586 -
Três Vendas.

Clique aqui e
saiba como chegar

Esse é um dos espaços mais frequentados por quem faz um curso 
da área da Saúde na Católica. Esse campus abriga o Centro de 
Especialidades do Hospital Universitário São Francisco de Paula, onde 
a comunidade é atendida diretamente pelos acadêmicos em formação.

Aqui você encontra: 

Laboratório de Habilidades e Simulação Realística
Clínica psicológica
Clínica odontológica
Clínica de fisioterapia
Piscina térmica
Biblioteca

https://www.google.com/maps/place/Campus+da+Sa%C3%BAde+UCPel/@-31.7374101,-52.3449583,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9511b54172e9663d:0xd38d05abc6c183e3!8m2!3d-31.7374101!4d-52.3427696
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HUFSP
(Hospital Universitário 
São Francisco de Paula)

Rua Marechal 
Deodoro, 1123 - 
Centro. 

Clique aqui e
saiba como chegar

Considerado o maior laboratório de ensino da Católica, é nele que 
os futuros médicos fazem boa parte dos seus atendimentos junto 
à comunidade. O Hospital conta com 240 leitos, ambulatório geral 
com 32 especialidades, assistência ambulatorial em Unidades 
Básicas de Saúde e pronto-atendimentos adulto e pediátrico.

Aqui você encontra: 

Clínica Pediátrica
UTI Neonatal
Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal
Casa da Gestante

https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x9511b59f8c17ace5:0xfe4b481a6ce9b1ef?source=g.page.share
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O que fazer 
em Pelotas
Programas de casal, atividades com os 
amigos ou lugares para curtir sozinho. 
O que não falta em Pelotas são opções 
de entretenimento, lazer e cultura. 
Pra te ajudar, aqui vai uma lista com 
algumas das opções mais frequentadas 
na cidade. 

Restaurantes 
e lancherias
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Churrascaria Lobão

Café Aquários

Circulu’s Lanches

Avenida Bento Gonçalves, 3460 - 
Centro.

(53) 3028-6197

R. Quinze de Novembro, 602 - Centro.

(53) 3222-6544

Rua Marechal Deodoro, 1011 - Centro.

(53) 3028-6197
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Restaurantes 
e lancherias

Entretenimento

Madre Mia! Shopping Pelotas Degrau Rey Club

Bar do Zé

Fenadoce O EscritórioDoceria Berola

Rua Santa Cruz, 2200 - Centro. 

(53) 33034075 Av. Ferreira Viana, 1526 - Areal. Rua Padre Anchieta, 1490 - Centro.

Rua Conde de Porto Alegre, 201 
- Porto. 

Av. Pinheiro Machado, 3390 
- Fragata. 

Avenida Fernando Osório, 886  
- Centro. 

Cinema, comércio e alimentação Noite, música ao vivo

Noite, música ao vivo

Evento anual Noite, música ao vivoParque Dom Antônio Zattera, 61 - 
Centro. 

(53) 3025-5962
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Lugares 
para visitar

Charqueada São João 

Bibliotheca Pública Pelotense

Museu e Parque da Baronesa

Estr. da Costa, 750 - Areal. 

Praça Coronel Pedro Osório, 103  
- Centro

Avenida Domingos de Almeida, 1490 
- Areal. 

Cachoeira do Imigrante

Praia do Laranjal

Colônia Maciel, 96143-000. 

Avenida Dr. Antônio Augusto
de Assunção - Laranjal. 
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Dia a dia

Também preparamos uma lista com 
estabelecimentos essenciais para quem 
pretende morar em Pelotas. Esses são 
alguns dos principais, mas existem muitas 
outras possibilidades em todas as regiões 
da cidade. Dá só uma olhada. 

Mercados
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Supermercado Guanabara

Macro atacado Krolow

Big

Supermercado Paraíso

Peruzzo Supermercados

Rua Dom Pedro II, 1155 - Centro.

Avenida Engenheiro Ildefonso Simões 
Lopes, 41 - Três Vendas.

Avenida Pres. Juscelino Kubitscheck 
de Oliveira, 2300 - Areal. 

R. Dom Pedro II, 560 - Centro. 

Praça 20 de Setembro, 849 - Centro. 
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Farmácias Transporte 

Khautz

São João

Maxxi Econômica

Agafarma

Panvel

Rua Andrade Neves, 1600 - Centro. 

Rua Mal. Floriano, 123 - Centro.

Rua Andrade Neves, 1756 - Centro.

Rua Gomes Carneiro, 2130 - Centro.

Rua Gonçalves Chaves, 2920 - Centro.

O transporte público de Pelotas tem 
um site com todos os horários de 
ônibus disponíveis. Você também 
pode fazer seu cartão recarregável 
de estudante para obter desconto 
nas passagens.

Clique aqui para conferir
os horários dos ônibus

http://www.pratipelotas.com.br/horarios
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Escolhendo 
onde morar
Agora, vamos falar um pouco sobre o que você precisa levar 
em consideração antes de decidir passar uns anos na cidade. 

Existem vários lugares ótimos para morar em Pelotas. 
Tudo vai depender do seu estilo e da sua necessidade. 
Para te ajudar a tomar essa decisão, vamos falar um pouco 
sobre as características de cada bairro. 

Os bairros
fragata

areal

laranjal

centro

porto

três 
vendas

são 
gonçalo
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Centro Porto

fragata Três Vendas

É aqui que acontece a maior 
concentração de comércios e serviços 
essenciais. Naturalmente, o valor dos 
aluguéis costuma ser mais caro, mas 
você encontra vários tipos de imóveis, 
desde kitnets até casas ou repúblicas. 
Então, é bem possível que você 
encontre um espaço que se ajuste 
à sua necessidade. 

É outro bairro próximo do centro, também muito 
frequentado por estudantes. Pode ser uma ótima opção 
para quem procura uma rotina agitada, já que a área 
oferece muitas opções de bares e casas noturnas. 

O “bairro-cidade”, como é chamado, 
é o maior de Pelotas. É uma boa opção 
para quem não quer ficar muito longe 
do centro. As ruas costumam ser bem 
movimentadas, e existe uma grande 
concentração de estudantes da área 
da saúde. 

É um dos locais mais tranquilos da cidade, com ótimos 
espaços para atividades ao ar livre. Ainda assim, 
existe um comércio local muito forte, e é possível viver 
tranquilamente sem ir muito longe de casa. 
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areal São Gonçalo

laranjal Capão do Leão

Assim como o Fragata, é um bairro 
muito grande, com comércio local forte 
e uma estrutura muito completa. É nele 
que ficam alguns dos pontos turísticos 
mais conhecidos em Pelotas, como as 
charqueadas e o Museu da Baronesa. 
Além, é claro, do grande centro 
comercial que é o Shopping Pelotas. 

Apesar de ser um bairro mais novo, 
ainda em construção, o São Gonçalo tem 
atraído muitos estudantes. É nesse local
que fica o Parque Una, um espaço com ampla 
área de lazer e edifícios modernos. 

Essa é a opção perfeita para quem 
quer morar perto da praia. Apesar de 
ser distante do centro, a estrutura do 
bairro permite uma vida completa sem 
precisar andar muito de carro. É quase 
como morar em uma cidade vizinha. 

Tecnicamente, esse não é um bairro, mas, sim, uma 
cidade vizinha. Ainda assim, ele costuma ser muito 
procurado por estudantes pela disponibilidade de 
imóveis, principalmente pensionatos, e por ter uma 
locomoção fácil, apesar da sua distância em relação 
ao centro da cidade. 
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Ainda tá na dúvida? Sempre vão existir 
inúmeros motivos para influenciar na sua 
decisão. Mas a gente espera que a lista a 
seguir te ajude nesse momento. Dá uma 
olhada em alguns fatores importantes:

Fatores 
importantes

Vizinhança

Segurança

Infraestrutura

Se você gosta de agitação, uma vizinhança com outros estudantes pode ser 
uma ótima companhia. Agora, se você imagina os seus momentos livres 
com bastante descanso, é bom pensar em um lugar mais tradicional, com 
moradores da cidade. 

Se você vai ficar em uma moradia estudantil, é bom saber que elas 
costumam ficar mais vazias durante as férias. Por isso, se você pretende 
passar esse período aqui em Pelotas, é bom saber como a sua vizinhança 
se organiza. Também é bom verificar a infraestrutura do bairro, como 
iluminação  e presença de policiamento.

Uma vida confortável depende muito da estrutura que está ao seu 
redor. Isso vai desde os locais disponíveis perto da sua moradia até 
as características do seu prédio. Pesquisando bem, você certamente 
encontrará um local com a sua cara.
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Atrativos

Custo de vida

Pelotas oferece muitas oportunidades para 
uma vida ativa, cheia de lazer e cultura. Se 
aproveitar tudo isso é uma prioridade para 
você, procure um espaço que facilite esses 
momentos. Podem ser praças, academias, 
ginásios esportivos, casas noturnas, 
restaurantes. Tudo vai depender do seu gosto. 
Uma dica: o site Pelotas Turismo é organizado 
pela Prefeitura do município e oferece muitas 
informações que podem ser interessantes.

A jornada universitária pode ser muito longa. 
Quem cursa Medicina, por exemplo, 
pode passar mais de 8 anos estudando em 
Pelotas. Por isso, é importante saber logo no 
começo se o seu bolso comporta o local que 
você quer morar. Além do valor do aluguel, 
os próprios estabelecimentos podem cobrar 
mais dependendo da sua região. 

Clique aqui para acessar. 

Tipo de imóvel

Pelotas conta com muitos prédios, 
principalmente nas regiões centrais. 
Indo para os bairros, as opções de casas 
aumentam bastante. Tudo vai depender 
das suas necessidades. Vai morar com 
uma galera? Provavelmente uma kitnet 
não vai ser suficiente. Não abre mão da 
boa localização? Então talvez valha a pena 
gastar um pouco mais em um apartamento, 
mesmo que o espaço seja menor. 

Deslocamento

Talvez não valha a pena ter um imóvel 
incrível se, por causa disso, você tiver 
dificuldades para se deslocar até as aulas 
(ou a qualquer outro lugar). Além disso, se 
você não pretende dirigir em Pelotas, confira 
as opções de transporte público disponíveis 
e pesquise as rotas entre a sua moradia e 
os pontos essenciais. Você pode fazer isso 
com o aplicativo Cittamobi, disponível para 
Android e IOS. 

http://pelotasturismo.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.cittabus&hl=pt_BR&gl=US
https://apps.apple.com/br/app/cittamobi/id875544889
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Imobiliárias

Petry 

Raphael Imóveis

Requinte

R. 7 de Setembro, 107 - Centro
(53) 3225-2888
petry.imb.br

R. Santa Cruz, 1992 - Centro
(53) 3225-1100
 
raphaelimoveis.com.br

R. Gonçalves Chaves, 759 - Centro
(53) 3225-4499
requinte.net

Casarão

G3

Fuhro Souto

R. Félix Xavier da Cunha, 656 - Centro 
(53) 3284-0800
casaraoimoveis.com.br

Rua Gonçalves Chaves, 3085 - Centro
(53) 3225-0220
Rua Félix da Cunha, 657 - Centro
(53) 3342-0220  
 
g3.imb.br

R. Félix Xavier da Cunha, 670 - Centro 
(53) 3025-8531
fuhrosouto.com.br

https://www.petry.imb.br/
https://www.raphaelimoveis.com.br/ 
https://www.requinte.net/
https://casaraoimoveis.com.br/
https://www.g3.imb.br/
https://www.fuhrosouto.com.br/
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Mudar de cidade é uma decisão muito importante, que exige muita 
pesquisa. É por isso mesmo que fizemos este conteúdo. Torcemos para 
que ele tenha te ajudado a conhecer Pelotas um pouco melhor. 

Aqui na Católica, o Vestibular para Medicina e Odontologia é feito 
totalmente pela internet. Se você estiver interessado, pode fazer 
a prova aí da sua casa, sem nenhum compromisso. Mas, se possível, 
faça uma visitinha aqui em Pelotas. Temos certeza que conhecer 
a cidade vai te ajudar bastante nessa decisão. 

Você pode consultar a disponibilidade do nosso Vestibular e os outros 
métodos de entrada clicando aqui. E também pode falar com a gente 
para marcar uma visita nos laboratórios. Vai ser um prazer te receber. 

Estamos 
de portas 
abertas

https://vestibular.ucpel.edu.br/
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