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COMITIVA DA ABRUEM VISITA ITAM, NA CIDADE  
DO MÉXICO

A comitiva da Associação Brasileira 
dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais que está em missão internacional no 
México visitou nesta terça-feira, 11, o Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
localizado na Cidade do México, capital do País. 
No local, os 25 participantes da missão foram 
recebidos pelo vice-reitor da Universidade, 
Alejandro Hernández Delgado. 

Na oportunidade, o reitor da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Clay 
Anderson Nunes Chagas, e a coordenadora de Relações Internacionais da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro), Cibele Krause 
Lemke, entregaram medalhas à ITAM.

A missão internacional da Abruem teve início na última segunda-feira, 10, e se 
encerrará no próximo dia 21 de outubro.

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

O Instituto Tecnológico Autónomo de México é uma instituição mexicana de 
ensino superior, privada, secular e sem fins lucrativos. Sua missão é contribuir 
para a formação integral da pessoa e para o desenvolvimento de uma sociedade 
mais livre, justa e próspera. Para desempenhar suas funções de pesquisa, ensino 
e extensão, o ITAM tem por objetivo alcançar os mais altos níveis de excelência 
acadêmica, dentro da pluralidade de ideias e respeito às diferenças étnicas, 
culturais e religiosas.

A Instituição reconhece três princípios básicos como regras de sua atividade: 
autonomia universitária; liberdade acadêmica; e o sentido de comunidade. A 
Universidade acredita que toda educação deve ter como objetivo melhorar o ser 
humano, enriquecendo seus melhores valores, integrando sua pessoa, formando 
sua consciência e aumentando sua capacidade de serviço.

O antigo Instituto Tecnológico do México (ITM), hoje ITAM, foi fundado em 29 
de março de 1946 pela Associação Cultural Mexicana, que reunia um importante 
grupo de banqueiros, industriais e comerciantes. Liderados por Don Raúl Baillères, 
o grupo tinha como objetivo fazer do ensino superior o motor da mudança 
industrial e econômica no México.

Desde sua criação, a Instituição se propôs a formar profissionais capazes de 
promover e gerar, nos âmbitos econômico, técnico e administrativo, um novo 
modelo de desenvolvimento para o México. A Faculdade de Economia, graduação 
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pioneira da Universidade, foi o motor que alcançaria tal desígnio. 

Todas as pessoas que compõem a comunidade ITAM são regidas e 
pautam sua conduta pelos seguintes princípios: 

Excelência acadêmica e excelência humana;

Liberdade de pensamento e expressão;

Liberdade acadêmica;

Integridade e responsabilidade;

Honestidade intelectual;

Não discriminação e respeito à diversidade;

Legalidade;

Sentido comunitário e convivência construtiva.

Assessoria de Comunicação Social da Abruem, com informações 
do ITAM. Fotos: Carlos Roberto Ferreira/ Abruem
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