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Introducão
Olá, delegados e delegadas! 

Bem- vindos ao Manual de Sobrevivência 
Modeleira do GOMUN a melhor fonte de 
informação sobre as imprevisíveis 
condições climáticas de Goiânia e as 
surpresas que teremos neste 

Goiás Model of United Nations. 

Abaixo estão as respostas para a vida, o 
universo e tudo o mais que acontece neste 
evento incrível! Utilizem com cuidado, 
jovens gafanhotos. Atenção: os autores 
não se responsabilizam por eventuais 
alimentos roubados pelos macacos no 
campus. 



Drink Water!
Assim como Brasília, o sertão goianiense é 
extremamente seco e é de extrema importância que 
vocês bebam muita água, assim como foi muito bem 
ilustrado pela imprensa dos nossos vizinhos c
andangos durante o AMUN! Mas, Goiânia está em 
transição entre seu período de seca e o tempo 
chuvoso. Esperam-se altas temperaturas e chuvas 
rápidas. Por isso, é essencial que se mantenham 
hidratados, sempre com protetor solar 
e um guarda-chuva com vocês. 

Abaixo a previsão do tempo para essa semana:

Não se esqueçam: apesar do aparente clima ameno 
durante a manhã, a temperatura em Goiânia incentiva 
o “estilo cebola” (retirando as camadas durante o dia). 
Ainda assim, mantenham-se preparados para a 
chuva. Algumas áreas podem ter chuvas finas, outras 
aproximam-se de chuvas rápidas e pesadas. Não é o 
clima desértico, não é “O Dia em que a Terra parou”. 
Apenas mais um dia no cerrado goiano.
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FONTE: weather.com e climatempo



Apesar de diversas lendas urbanas – de procedência 
duvidosa, Goiânia não se resume a música sertaneja, 
carroças e onças andando pelas ruas. Evoluímos. 
Serviços de Uber, táxi e 99 Pop já se encontram aqui. 
Para os corajosos, o serviço de ônibus sai do campus 
Samambaia (sede do nosso digníssimo evento) para 
os principais terminais da cidade. Recomendamos 
cautela sempre, contato com os nativos para maiores 
informações, e o uso do famigerado Google Maps, 
além do uso de aplicativos de ônibus, como o Gynbus

Aqui é maps, bebê!
dica #2dica #2

Aplicativo GYNBUS

O local: Centro de Eventos UFG



A vida noturna em Goiânia não se resume à duplas 
sertanejas. Temos diversos bares, pubs e casas 
noturnas, para os diferentes ritmos e gostos musicais, 
em preços acessíveis. Para os famintos de corpo e 
alma, os pitdogs são uma ótima opção de sanduíche 
barato e de ótimo gosto. Encontram-se em sua 
maioria na Avenida Universitária, no setor 
Leste Universitário, ou no centro de Goiânia.

A vida universitária da cidade oferece também o 
famoso Mé.  Estas duas letras descrevem a mais 
barata e rentável bebida para universitários e é 
composto por Suco Saborizado de acordo com a 
Atlética de cada curso; água ou energético; e vodka. 
Em outros lugares pode ser conhecido 
como Gummy ou Goró.

ufg vamo beber!
dica #3dica #3

Mais informacões e enderecos
de bares e baladas no site:

gomun.com.br/cidade
gomun.com.br/local



É preciso comer para passar a resolução final, delegados e 
delegadas. Não se esqueçam das três refeições do dia, nos 
diversos restaurantes a preços baixos dentro do próprio campus 
ou no Shopping Passeio das Águas, a apenas 11,4 km do local.  

Comer pra não dar pt!
dica #4dica #4

Centro de Eventos
(LOCAL DO GOMUN)

Escola de Música 
(EMAC / Lanchonete)

Restaurante Universitário e Executivo
(Almoço e janta: RU com preço fixo e RE por quilo)

Localizacões Importantes!

Para mais informações sobre onde comer no 
campus, acesse: gomun.com.br/local



Não se esqueçam: apesar do aparente clima ameno 
durante a manhã, a temperatura em Goiânia incentiva 
o “estilo cebola” (retirando as camadas durante o dia). 
Ainda assim, mantenham-se preparados para a 
chuva. Algumas áreas podem ter chuvas finas, outras 
aproximam-se de chuvas rápidas e pesadas. Não é o 
clima desértico, não é “O Dia em que a Terra parou”. 
Apenas mais um dia no cerrado goiano.

O Campus 02 possui uma diversidade de 
lanchonetes e restaurantes próximos que estarão 
disponíveis aos delegados para alimentação durante o 
horário de almoço ou qualquer outro horário. 
A lanchonete mais próxima localiza-se na Escola de 
Música e Artes Cênicas (EMAC), atravessando a rua 
do Centro de Eventos.

Além da EMAC, o Campus possui o Restaurante 
Universitário (RU), o Restaurante Executivo (RE), o 
DCE, o Reuni, e o Delícias do Campus. Tanto o 
Restaurante Universitário quanto o Restaurante 
Executivo oferecem apenas almoço, porém enquanto 
o RU oferece um prato fechado por um preço fixo, o 
RE dispõe maior diversidade de alimentos e cobra-se 
por kilo. Tanto o DCE, quanto o Reuni e o Delícias 
oferecem lanches, porém os dois últimos 
também oferecem almoço.

Quando vocês estiverem nas proximidades do 
bosque ou nos restaurantes, NÃO deem comidas 
para os macacos! E vigiem seus lanches, docinhos e 
até mesmo cafés, porque os macaquinhos podem 
parecer inocentes, mas vão aproveitar a fofura pra 
roubar tudo o que cheirar a comida!

Comer pra não dar pt! Comer pra não dar pt!
dica #4dica #4



É sério. Você pode ter ouvido, pode não acreditar, 
pode pensar que é lenda urbana. Mas eles existem, e 
virão atrás de você. E do seu lanche. Os macacos do 
campus samambaia da Universidade Federal de Goiás 
são um ícone, mas tenha cuidado viajante: não 
alimente os macacos em hipótese alguma, e cuide de 
seu alimento perto deles. Diz a lenda que jovens 
desatentos alimentaram os primeiros macacos do 
campus, e por isso até hoje eles roubam os lanches 
de outros alvos. É uma estrada tortuosa, 
jovem modeleiro. 

Além disso, eles tem muita comida no Bosque, onde 
deveriam ficar. E o que nós comemos não faz bem 
para eles, pelo contrário, não é o  tipo de alimento 
que deveriam comer!

Comer pra não dar pt! Não alimente os macacos!
dica #5dica #5

Sejam bem vindos!
e let’s gomun! e let’s gomun! 
MAIS INFO: gomun.com.br


