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COMITIVA DA ABRUEM JÁ ESTÁ EM MISSÃO 
INTERNACIONAL NO MÉXICO

Teve início nesta segunda-feira, 10 de outubro, a missão internacional da 
Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 
(Abruem). A viagem deste ano tem como destino o México. 

Nesta manhã, dos 25 integrantes da comitiva foram à cidade de Puebla,a  
aproximadamente 130 km da Cidade do México, capital do País. No local visitaram 
a Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Os participantes foram 
recebidos pelo diretor geral de Desenvolvimento Internacional, José Ramón 
Eguibar Cuenca.

Já no período vespertino a visita foi à Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP), onde foram recepcionados pela diretora de Assuntos Internacionais, 
Georgina García Romero.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

A Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) é um grande pilar do ensino 
superior e da pesquisa científica na região em 
que está localizada e é o resultado de uma 
longa história que remonta a 1578, quando 
um grupo de religiosos jesuítas estabeleceu 
residência em Puebla e fundou o Seminário da 
Companhia de Jesus de São Jerónimo.

 Anos depois o Seminário se tornou uma 
escola, sendo transformado no Colégio Real 
Carolina tempos após. Em 1825, o Congresso 
local o transformou em Colégio Estadual, o 

que lhe conferiu caráter público, laico e gratuito.

Em 14 de abril de 1937, o Congresso Estadual decretou a criação da Universidade. 
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A trajetória da Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla e sua presença no desenvolvimento da ciência 
e da cultura no estado de Puebla, foi reconhecida no 
Congresso estadual, tendo recebido o título de Mérito 
em 1987.

A BUAP  é uma instituição pública e autônoma 
consolidada em nível nacional, comprometida com 
a formação integral de profissionais e cidadãos 
críticos e reflexivos do ensino médio, superior e pós-

graduado, capazes de gerar, adaptar, recriar, inovar e aplicar conhecimentos 
de qualidade e relevância social.

A Universidade incentiva a pesquisa, a criação e a disseminação do 
conhecimento, promove a inclusão, a igualdade de oportunidades e a 
conexão; contribui como comunidade de 
conhecimento para o desenvolvimento 
da arte, da cultura, da solução dos 
problemas econômicos, ambientais, 
sociais e políticos da região e do país, 
sob uma política de transparência e 
prestação de contas, princípios éticos, 
desenvolvimento sustentável, em defesa 
da direitos, tolerância e honestidade; 
contribuindo para a criação de uma 
sociedade proativa, produtiva, justa e 
segura.

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)

A Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP) ao longo de sua 
história conseguiu se posicionar no 
México e na América Latina, mantendo 
os mais altos padrões de qualidade 
que valorizam a formação acadêmica 
e abrangente da vida profissional dos 
alunos. Ela reconhecido como uma 
das melhores universidades privadas 
do País graças a cinco fatores:

1 - Prestígio Institucional

Primeira instituição com campus que obteve 5 estrelas na auditoria 
internacional QS Stars na América Latina

Dr. José Ramón Eguibar Cuenca  
Director General de Desarrollo 
Internacional
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Melhor universidade 
privada do México pelo 
sétimo ano consecutivo no 
ranking do jornal El Universal

Bem posicionada 
em rankings nacionais e 
internacionais de várias 
agências classificadoras, tais 
como: El Universal, Reforma, 
América Economia, 
Expansión, QS, FSO e 
Eduniversal

2 - Programa acadêmicos de qualidade

Uma das 5 instituições da América Latina com reconhecimento 
internacional nível 6 pela SACSCOC

100% dos bacharelado e mestrado credenciados possuem 
credenciamentos nacionais pelo CIEES ou COPAES, além de alguns 
internacionais como AACSB , ABET , IFT , RSB , RSC

Com o credenciamento da AACSB, está posicionado entre os 5% das 
escolas do mundo que oferecem programas acadêmicos na área de negócios 
com o referido credenciamento

3 - Professores de Excelência

Perto de 100% dos professores em 
tempo integral possuem pós-graduação e 
80% possuem doutorado

Cerca de 50% dos professores 
em tempo integral têm estudos em 
universidades classificadas entre as 500 
melhores do QS World University Ranking

Líder entre as universidades privadas 
do México em qualidade de ensino, de 
acordo com o ranking das Melhores 
Universidades Mexicanas na Economia da 
América

Universidade do México com a 
maior proporção de professores com 
doutorado, de acordo com o QS Latin 
America University Ranking
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4 - Experiência Internacional

Cerca de 40 nacionalidades representadas por estudantes

Mais de 250 acordos com universidades aproximadamente 40 países 
para realizar intercâmbios acadêmicos, duplos ou de estágio na profissão

Cerca de 20% dos professores em tempo integral são de origem 
estrangeira e cerca de 60% estudaram no exterior

Top 3 no México com a maior proporção de estudantes e professores 
internacionais, de acordo com o QS World University Ranking

5 - Graduados Talentosos

95% dos egressos foram contratados ou realizaram estágio durante o 
primeiro ano de graduação

81% dos graduados têm um salário melhor que a média nacional, um 
ano após a formatura

As 10 melhores universidades privadas da América Latina e as 3 
melhores do México com a melhor colocação de graduados, de acordo com 
o QS Graduate Employability Rankings

Assessoria de Comunicação Social da Abruem, 
com informações da UDLAP e da BUAP
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