
ESTUDANTES:
MELHORES
LUGARES
PARA MORAR



Polo em muitos setores, o que mais movimenta Passo Fundo é a 
educação. Anualmente, são milhares de estudantes que vêm ao 

município para cursar o ensino superior e, pela praticidade de estarem 
mais próximos às instituições, decidem morar aqui.

Selecionamos os quatro melhores bairros para os 
estudantes aproveitarem todo o período da faculdade 

com tranquilidade, segurança e lazer. 

A Master tem dicas para os estudantes sobre
os melhores lugares para morar.

Se você está estudando essa alternativa,
a Master vai te ajudar! 



Para começar, vamos falar do Bairro São José, que fica ao lado da 
Universidade de Passo Fundo. O bairro tem apartamentos menores e é ideal 

para quem quer morar sozinho e que passará muito tempo na instituição.

Aqui não faltará nada, tem:

Mercados Farmácias Academias Postos de
combustível

Bairro SÃO JOSÉ

E linhas de ônibus? Bom, temos várias para você não 
chegar atrasado a qualquer compromisso.



Bairro CENTRO

Agora, se você gosta de curtir a noite com a galera, fica tranquilo, que também 
existe um lugar com muitas opções de bares, pubs e casas noturnas.

O Bairro Centro de Passo Fundo possui apartamentos de diversos estilos, além 
de muitas praças para você tomar aquele chimarrão com os amigos ou curtir um 
cineminha no Bella Città Shopping Center. 

Bares e
baladas

Praças Shopping

A Universidade Federal da Fronteira do Sul e o curso de 
medicina da UPF também ficam no coração da cidade.



Bairro BOQUEIRÃO

Um bairro que não poderia faltar nessa lista é o Boqueirão, um lugar plural, com 
comércio próprio e várias linhas de ônibus. Em 5 minutos de ônibus ou 20 
minutos caminhando, você estará no Centro de Passo Fundo.

E, se você gosta de andar de bicicleta, também poderá usar as bicicletas 
públicas compartilhadas, que estão em 10 estações para empréstimo e 
devolução, inclusive, no Boqueirão.

Perto do
Centro

Bikes
públicas

Comércio
próprio

A FASURGS está localizada nessa 
região, próxima à Avenida Brasil. 



Por último e não menos importante, há o Bairro Rodrigues, do lado da 
Praça Santa Terezinha, instituição IMED e perto do Parque da Gare.

Um local tranquilo, arborizado, com espaços para passeio, academia 
ao ar livre e estação de bicicletas. 

Academia
ao ar livre

Bikes
públicas

Perto
da Gare

Bairro RODRIGUES

Mas não pense que é só tranquilidade!
O bairro conta com muitos bares para quem prioriza 
bons ambientes para curtir com a família e amigos. 



Você pode
morar perto
de onde estuda

Gostou?

masterimoveis.imb.br

e, ainda, aproveitar o comércio local e 
várias atrações que acontecem em cada 
região da cidade.

Então, dê uma olhada no site da Master e 
confira todas os imóveis que temos 

disponíveis para o seu perfil!


