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Universidade deve se concretizar em 2007
IPA investe na ampliação dos campi e na criação de novos cursos

Vista do prédio do campus Americano, em 1971

A Rede Metodista de Educação IPA não pára
de crescer. Desde 2004, quando houve um apogeu
no centro acadêmico superior, as mudanças no
Centro aparecem a cada dia, faltando um ano e
meio para o IPA se tornar a tão esperada “ Universidade Metodista IPA”. A Instituição se prepara
para isso com a ampliação de seu Centro Acadêmico, tendo em meta a criação de novos prédios e
a introdução de novos cursos, os quais devem apa-

Entrada principal do campus IPA hoje

recer no próximo vestibular, como o curso de graduação em Psicologia.
O IPA tem hoje sete cursos com conceito “A”
no MEC e seus objetivos não param por aí. Para a
reitoria da Instituição, em Porto Alegre existe espaço para três grandes universidades. O IPA quer ter
seu nome consolidado entre elas. Para isso, segundo o reitor Jaider Batista, a Instituição trabalha
diariamente para tornar realidade este sonho.

Como tudo começou...
O Porto Alegre College, hoje nomeado Instituto Porto Alegre, iniciou sua trajetória de ensino
no Rio Grande do Sul, com os cursos de Teologia
e Economia em 1923. No ano de 1971 foi criado
o primeiro curso de graduação de Educação Física. O campus inicial localizava-se no Colégio
Americano. Dando seguimento, foram introduzidos os curso de Nutrição, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional. Já em 1980, os cursos da instituição
IMEC (Nutrição, Fonoaudiologia, Administração Hospitalar e Turismo), integram-se nas
Faculdades IPA, passando a realizar vestibular
em parceria.
Mas é somente em 2000 que foram visíveis os
resultados de um esforço de 30 anos, quando nasceu o Projeto que previa a criação do Centro Universitário IPA, dando um grande passo para o
reconhecimento no ensino superior.
Dois anos mais tarde, com a fusão do IPA,

IMEC e União, foi criada a Rede Metodista de
Educação. Em 2003, é realizado o primeiro processo seletivo nas Faculdades IPA, e é neste ano
que acontece uma transformação radical no campus: reformas nos prédios, criação de uma praça
de alimentação e também a ampliação do estacionamento.
Logo, em 2004, os cursos de Direito e Administração de Empresas também passam a integrar a Faculdade Metodista. Neste mesmo ano,
é aprovada pelo MEC a transformação da Faculdade em Centro Universitário Metodista IPA.
Hoje, a Rede IPA conta com uma população
de aproximadamente 10 mil alunos e 290 professores, distribuídos em 30 cursos de graduação.
Além do campus IPA existem mais seis campi: da ACM Restinga, o Dona Leonor, o Americano, o DC Navegantes e o Cruzeiro do Sul
em Porto Alegre, e o União, em Uruguaiana.

Conheça

algumas datas
1923 – Primeiros cursos da
Instituição, Teologia e Economia (hoje não inclusos no
currículo acadêmico).
1971 – ESEF – Ensino Superior de Educação Física.
1978 – Curso de Nutrição.
1980 – Cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
1989 – Curso de Fonoaudiologia.
2000 – Cursos de Administração Hospitalar e Turismo (Ênfase em Hotelaria).
2004 – IPA adquire o curso
de Direito (Cesupa).
2005 – Cursos de Comunicação Social – Habilitação
em Jornalismo / Publicidade e Propaganda.

Oficinas

O Centro Universitário
Metodista IPA está
realizando oficinas.
Datas e horários
27/05 - Realese
Laura Glüer e Lisete Ghiggi
10/06 - Corel Draw
Ricardo Jardim
24/06 - Fotografia
Candice Kipper
Os interessados devem se
inscrever pelo portal do
IPA. O custo da inscrição é
de R$ 5,00 para
estudantes da Rede
Metodista e R$ 10,00 para
as demais universidades.
As oficinas acontecem nos
sábados das 14 às 18
horas no laboratório de
informática, no campus
central do IPA.

Memórias da trajetória metodista
O Museu Histórico Bispo Isac
Aço foi criado no ano de 1994
com o intuito de preser var a
memória do Colégio Metodista
Americano. Em 2003, com a criação da Rede Metodista de Educação IPA, o Museu passa a preservar também a memória dos colégios IPA e União.
O acervo do Museu Histórico
conta com objetos de uso pessoal,
decoração, mobiliários, troféus, Objetos de cerâmica do museu histórico do IPA
esculturas, pinturas, desenhos,
fotografias, além de documentos
Exposições
Visitas
manuscritos e impressos datados
do século XIX. Estes documentos
O Museu mantém uma
O Museu Bispo Isac Aço
exposição permanente, na têm recebido a visita de estuajudam na compreensão da históqual o visitante poderá conhe- dantes e grupos de pessoas
ria da Educação Metodista no Rio
cer o ambiente escolar ao lon- interessadas em conhecer a
Grande do Sul.
go do século XX através de história da Rede Metodista
O acervo do Museu vem sendo
diferentes ambientes. Tam- de Educação IPA, bem como
alvo de análises em duas linhas de
bém são realizadas exposições a história do Metodismo no
pesquisa: Memória dos Colégios
temporárias, com diferentes Estado. O telefone para infore Faculdades Metodistas do Rio
temas de interesse escolar, que mações e agendamentos de
Grande do Sul e Memória do
visitas é (51) 3316-1198.
ocorrem ao longo do ano.
Metodismo no Estado.

Uma chance de recomeçar Informação a qualquer hora
Cristiano Strehl

Penitenciária Madre Pelletier
IPA - Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista
conselho diretor

No dia 13 de março, as detentas
da Penitenciária Feminina Madre
Pelletier de Porto Alegre ganharam uma nova chance de recomeçar suas vidas.
O IPA está realizando junto à
entidade um projeto profissionalizante, que inclui aulas de informática e a criação de uma biblioteca, que tem por objetivo tornar
estas mulheres aptas para o ingresso no mercado de trabalho, aprimorando seus conhecimentos e
suas capacidades técnicas.

Cristiano Strehl

Recepção da Biblioteca Central

Com um acervo de aproximadamente 50 mil livros, incluindo
monografias, periódicos, revistas,
jornais e alguns materiais específicos como fitas de vídeos, mapas
e CD-Rom, a Biblioteca Central
do IPA, localizada no prédio B,
está a disposição dos alunos 24
horas por dia, incluindo sábados,
domingos e feriados. Também é
possível obter informações de
publicações e consultar o acervo
no site biblioteca.ipametodista.
edu.br

O curso de Jornalismo está criando um universo de informações
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Jornal elaborado pelos(as) estudantes do curso
de Jornalismo do Centro Universitário Metodista IPA
disciplinas

Produção e Planejamento Gráfico e Editorial I,
Projeto Experimental I, Técnicas de Entrevista
e Reportagem e Redação e Expressão Oral I
Centro Universitário Metodista IPA
reitor

Jaider Batista da Silva
pró-reitora acadêmica
Adriana Menelli de Oliveira
pró-reitor administrativo
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Militão Ricardo e Sander Neves
reportagem e editoração
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Nathalia Crivellaro e Rani Vargas
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