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Centro de Enseñanza para Extranjeros (cepe)
campus Taxco

O Centro de Ensino para Estrangeiros 
(CEPE), Campus Taxco, é uma instituição 
educativa da UNAM que tem como princi-
pais objetivos ministrar aulas de espanhol a 
estudantes estrangeiros e fomentar o inte-
resse pela arte, cultura e histórias mexicana 
e ibero-americana. O CEPE-Taxco ofere-
cer a seus alunos cursos de alta qualidade e 
certificado internacional de língua espan-
hola em um sistema de imersão total.

Localização
O CEPE-Taxco está localizado no estado 
de Guerrero, em Taxco de Alarcón, um dos 
destinos turísticos e culturais mais impor-
tantes do México. A instituição funciona 
num imóvel histórico do século XVI, na 
antiga fazenda “El Chorrillo”, que foi pro-
priedade do conquistador espanhol Her-
nán Cortés e é considerada uma das pri-
meiras fazendas de produção mineira no 
continente americano.

serviços
Biblioteca “Juan Ruiz de alarcón”: Reúne 
mais de 3 mil publicações sobre arte, histó-
ria do México, literatura, língua espanhola, 
linguística e temas ibero-americanos. Os 
livros estão disponíveis para empréstimos 
e consulta.
Jardim Botânico “Hernando Ruiz de alar-
cón”: O objetivo deste Jardim é promover a 
conservação de espécies vegetais nativas da 



região e provenientes de outras áreas geográficas, com a finalidade de difundir o con-
hecimento e o uso tradicional das plantas.
programa cultural e artístico: Para completar o aprendizado dos alunos estrangei-
ros, o CEPE-Taxco oferece, de modo mensal e gratuito, diversas atividades da mais 
alta qualidade; como consertos, peças de teatro, exposições, filmes e conferências.
Visitas guiadas: Com o objetivo de aprofundar e contextualizar o aprendizado dos 
alunos, o CEPE-Taxco organiza excursões a lugares históricos, zonas arqueológicas, 
museus, reservas naturais e importantes pontos turísticos da região.
piscina, laboratório de computação e internet ilimitada: estão disponíveis aos alu-
nos, que podem fazer uso destas instalações e equipamentos nos horários estabeleci-
dos pelo centro.
Instalações do campus: O CEPE-Taxco disponibiliza seus espaços à comunidade 
acadêmica nacional e internacional, com o objetivo de organizar encontros, congres-
sos, mesas redondas e simpósios. Em um ambiente único, que propicia a integração, 
o estudo, a reflexão e a criatividade.

programas de espanhol
1. Intensivos: cursos de imersão total, organizados em três módulos e oito níveis. 
Cada nível consta de 90 horas de aulas, ministradas durante seis semanas.
2. para os estudantes de pós-graduação: desenhado em diferentes níveis para distin-
tas áreas do conhecimento. Enfocado na aquisição de ferramentas adequadas para a 
comunicação no meio acadêmico.
3. espanhol como língua materna: criado para mexicanos nascidos em outro país 
que desejam recuperar sua língua materna e suas raízes culturais.



4. especiais: com diversos temas em nível universitário (graduação e pós-graduação). 
O propósito dessas aulas é oferecer aos estudantes um leque de temas que responda 
a seus interesses.
5. outros: oferecemos opções de programas e cursos especializados durante todo o 
ano. Contamos com mais de 20 anos de experiência no ensino do espanhol, o que nos 
permite desenhar opções na medida de seus interesses.

práticas profissionais e trabalho voluntário
Os estudantes podem realizar práticas profissionais e serviços voluntários para con-
hecerem o ambiente profissional mexicano ou ajudar em projetos que beneficiem a 
comunidade. Estas atividades possibilitam aprimorar as habilidades comunicativas e 
a prática do espanhol num contexto autêntico.

Informações e  contato

centro de ensino para estrangeiros. campus Taxco.
Endereço: Ex Hacienda de “El Chorrillo”. Barrio de “El Chorrillo”, S/N, C.P.40220, 

Taxco de Alarcón, Guerrero, México.
Telefones: 52 + (762) 622.01.24 / 622.34.10

Site: www.cepetaxco.unam.mx
cepe.taxco@cepe.unam.mx

@cepetaxco
Comunidad cepe/unam - Taxco


