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COMITIVA DA ABRUEM VISITA EMBAIXADA DO BRASIL 
NO MÉXICO

 Uma comitiva da Associação Brasileira 
das Universidades Estaduais e Municipais 
(Abruem) está, entre os dias 10 e 21 de 
outubro, em missão internacional no 
México. Nestas quarta e quinta-feiras,  12 
e 13, os membros da comitiva visitaram 
duas universidades mexicanas: Universidad 
La Salle e Instituto Politécnico Nacional 
(IPN). Além das visitas, também foi 
realizada reunião via videoconferência com 
representantes da Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL).

 Na manhã do dia 12, os participantes 
foram recebidos, na embaixada do Brasil 
no México, pelo embaixador, Fernando 
Coimbra. Na ocasião, a vice-reitora da 
UEFS, Amali Mussi, e o reitor da Udesc, 
Dilmar Bareta, entregaram medalha ao 
embaixador. 

 Ainda na embaixada, foi realizada 
reunião online com a UANL. No local, Luis 
Galguera Lopez, da Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), recebeu, em nome do reitor 
da Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Santos Guzmán López, medalha da Abruem. 
A honraria foi entregue pela reitora da Uneb, 
Adriana Marmori. 

 No período vespertino, a comitiva visitou a Universidad La Salle, tendo sido 
recebidos pelo reitor da Instituição, Francisco Flores Gamio. Como agradecimento, o 
reitor da Unicentro, Fábio Hernandes, e a coordenadora de Relações Internacionais 
da Uenp, Eliane Segati, entregaram medalha ao reitor. 

 Já na quinta-feira, 12, o dia foi marcado pela visita dos 25 membros da 
comitiva ao Instituto Politécnico Nacional (IPN), onde foram recebidos pelo diretor 
geral, Arturo Reyes. 

 

Participantes da organização da viagem: 
Gustavo A. Raposo, agregado cultural da 
Embaixada do Brasil no México, Luis Galguera 
López, diretor de Convênios e Programas 
da Direção Geral da Execução de Projetos 
no Exterior da AMEXCID, Eliane Segati Rios, 
coordenadora de Relações Internacionais 
da UENP e secretária da Câmara de 
Internacionalização da Abruem, e Carlos 
Roberto Ferreira, secretário Executivo da 
Abruem.
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Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

  A Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) é uma instituição pública de ensino médio-
superior e ensino superior, com sede principal no 
município de San Nicolás de los Garza, dentro da 
Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, 
México .

O lema da academia desde a sua fundação 
é: “Alere Flammam Veritatis” (Encorajando a 
chama da verdade). Possui vários campi em 
municípios do estado de Nuevo León. Atualmente, 
a Universidade conta com cerca de 215 mil alunos, 
que são atendidos por aproximadamente sete mil 
professores. 

 A UANL é a terceira maior universidade do 
México e a instituição pública de ensino superior 
mais importante e com a maior oferta acadêmica 
do norte do País. Possui 47 centros de pesquisa 
onde trabalham centenas de pesquisadores, dos 
quais 1.014 são integrantes do Sistema Nacional 
de Pesquisadores (SNI), além de contar com 114 

bibliotecas.

 

Universidad La Salle

 

A Universidad La Salle, também 
conhecida por sua sigla ULSA, é uma 
instituição católica privada de ensino 
médio e superior administrada pelo 
Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs 
em 15 campi no México . Oferece 
ensino médio , bacharelado , mestrado 
e doutorado . Teve uma expansão 
no país, criando seu próprio sistema 
universitário nacional. Seu campus 
principal está localizado na Cidade do 
México.

Faz parte da comunidade educativa dos Irmãos das Escolas Cristã 
, fundada por São João Batista de La Salle, padroeiro da educação. A 
congregação tem cerca de setenta e sete mil parceiros leigos e um milhão 
de estudantes em todo o mundo. A própria Instituição está representada em 
mais de 82 países diferentes e 5 continentes, tornando-se a maior comunidade  
educacional do mundo.

Luia Galguera Lopez (AMEXCID) recebeu, 
em nome do reitor da UANL, a medalha 
da Abruem da reitora Adriana Marmori 
- UNEB e do ex-reitor da Uni-FACEF José 
Alfredo de Pádua Guerra
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A ULSA está entre as sete melhores universidades privadas do México e 
classificada entre as três melhores em áreas como Arquitetura, Engenharia 
Mecânica, Engenharia Industrial, Engenharia Química e Medicina.

 

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

 

O Instituto Politécnico Nacional (IPN) é 
uma instituição pública mexicana de pesquisa 
e educação em níveis médio superior, 
graduação e pós-graduação, fundada na 
Cidade do México em 1936.

O IPN foi fundado seguindo os ideais 
revolucionários na reconstrução do País, 
procurando oferecer educação profissional às 
pessoas menos favorecidas naquele tempo, 
promovendo assim um impulso para o 

desenvolvimento industrial e econômico do México.

É uma das instituições educativas mais prestigiadas e importantes do 
México, com mais de 150 mil alunos em seus 271 programas acadêmicos 
realizados em 81 unidades acadêmicas.

Assessoria de Comunicação Social da Abruem.  
Fotos: Carlos Roberto Ferreira
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