
Fortaleza: 
Bairros, proximidade ao Campus 
do Pici, facilidades, Imobiliárias e 
mais....



Fortaleza é a 5ª maior 

cidade do país, dados de 

janeiro de 2021 do IPECE, 

mostram que a Grande 

Fortaleza tem 4.186.221 

habitantes. Atualmente 

está dividida em 

121 bairros e em 

cinco distritos. Além 

disso, possui 12 

Secretarias Executivas 

Regionais e 39 Territórios 

Administrativos.

Bairros



Campus 
do Pici

A UFC possui diversas 

Unidades Acadêmicas, 

dividas em diversos campi 

espalhados pela cidade. O 

PETRAN fica no Centro de 

Tecnologia (CT) e se localiza 

no Campus do Pici, o maior 

dos campi da UFC em 

Fortaleza, que está na 

Regional III.



Proximidade ao Campus 
Bem, se você está 

procurando onde morar 

no entorno do Campus 

do Pici, os bairros que 

dispõem de maiores 

condições gerais de 

recebê-los(as), inclusive 

com oferta de imóveis 

para locação são nessa 

ordem: Parquelândia, 

São Gerardo, Presidente 

Kennedy e Jóquei Club.



Onde buscar imóveis 
Bem, se você está 

procurando onde morar 

no entorno do Campus 

do Pici, os bairros que 

dispõem de maiores 

condições gerais de 

recebê-los(as), inclusive 

com oferta de imóveis 

para locação são nessa 

ordem: Parquelândia, 

São Gerardo, Presidente 

Kennedy e Jóquei Club.

https://www.zapimoveis.com.br/

https://www.vivareal.com.br/

https://www.7cantos.com/

https://www.sj.com.br/

https://apredial.com.br/

https://www.imovelweb.com.br

https://www.olx.com.br/imoveis/aluguel/apartamentos/estad

o-ce/fortaleza-e-

regiao/fortaleza?sd=2684&sd=2752&sd=2694

https://www.zapimoveis.com.br/
https://www.vivareal.com.br/
https://www.7cantos.com/
https://www.sj.com.br/
https://apredial.com.br/
https://www.imovelweb.com.br/
https://www.olx.com.br/imoveis/aluguel/apartamentos/estado-ce/fortaleza-e-regiao/fortaleza?sd=2684&sd=2752&sd=2694


Grupo do campus do 
Pici

https://www.facebook.com/groups/123449061085696/?ref=share&mibextid=KtfwRi

Esse é o grupo dos alunos do campus do Pici, 

às vezes, os usuários postam apartamento para 

dividir.

https://www.facebook.com/groups/123449061085696/?ref=share&mibextid=KtfwRi


Zona Turística
Caso custo de aluguel e 

transporte não seja um 

problema para você, os 

bairros mais turísticos de 

Fortaleza são a melhor 

opção, embora fiquem 

mais distantes do Campus 

do Pici, são eles, nessa 

ordem: Meireles, Praia de 

Iracema, Dunas, Fátima, 

Benfica.
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