
O novo posicionamento estratégico do Centro Universitário Metodista IPA 

 

O Centro Universitário Metodista IPA realiza uma ampla revisão do seu portfólio de 

cursos na busca por fortalecer sua atuação, com ênfase na inovação e na 

sustentabilidade institucional. A medida é resultado de distintas análises e pesquisas 

sobre o contexto onde se localiza o campus do IPA e o cenário nacional da Educação 

Superior, fortemente impactado pela pandemia Covid-19.   

 

A decisão é pela suspensão imediata de alguns cursos de graduação oferecidos pelo 

IPA. Os alunos matriculados e vinculados aos semestres em andamento dos cursos com 

supressão de turmas serão contatados para serem orientados quanto às ações 

necessárias, com vistas a atender plenamente o direito de cada estudante, com o 

oferecimento de alternativas para a conclusão dos seus estudos, sem prejuízos 

acadêmicos e financeiros.   

 

Com essas medidas, o IPA busca a reestruturação de seu equilíbrio financeiro e a 

possibilidade de retomada do crescimento a partir da oferta de um número menor de 

cursos alinhados à sua trajetória histórica. Além de garantir o oferecimento de sua 

tradicional e reconhecida qualidade de ensino superior a todos os cursos que 

prosseguem na Instituição.  

 

“O IPA possui uma história centenária na cidade de Porto Alegre, transformando vidas 

por meio da educação. Essa ação tem como objetivo proporcionar a continuidade desta 

história. Permanecem conosco mais de 80% de nossos estudantes. Seguimos fortes, 

agora com foco nas áreas da saúde e do direito. Tão logo o cenário econômico seja 

favorável, retomaremos os investimentos para a oferta de novos cursos, que atendam 

às demandas da sociedade”, afirma o Reitor do IPA, o Professor Doutor Marcos Wesley.   

 

As inscrições para o vestibular 2021/1 seguem abertas, assim como as transferências 

para os cursos mantidos. Assim, o IPA segue com a oferta dos seguintes cursos: 

Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Educação Física, Enfermagem, 

Nutrição, Psicologia, Direito e Turismo. Veja mais em 

http://processoseletivoipa.com.br/. 
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